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Czavlonka-lrsccz]my Tarzqdzenie Nr 112120
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny

z dnia 7 kwietnia 2O2O roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacj i projektu uc hwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

w sprawie przyjgcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu
grantowego pn.: ,,Zakup i montai ur4dzeit wykorzystujqcych odnawialne ir6dta

energii w Czerwionce-Leszczynach', ze Srodk6w Unii Europejskiej i budietu
pafistwa za po3rednictwem bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny
na zadanie polegajqce na instalacji odnawialnych ir6del energii ze srodk6w
pochodzqcych z Europejskiego Funduszu Rozwoju.Regionatnego w ramach

Regionalnego Programu operacyjnego wojew6dztwa Stqstiego nilatazo,ll-zozo,
w ramach osi priorytetowej lV Efektywnosd energetyczna, odniwialne ir6dla energii
i gosp_odarka niskoemisyjna, Dzialania 4.1 odnawialn e 2r6dla energii, poddzialania

4.1.3 odnawialne ir6dla energii - konkurc, stanowiqcego zalqczn-ik'do uchwaly
nr Xlll129t19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 18 paidziernika 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.u. 22019r., poz. 506 zezm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i4 ustawy zdnia24 iwietnia 2003r.
o dzialalno6ci pozytku publicznego.i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22019r., poz.6gg ze zm.),w zwiqzku z g 3 i4 Uchwaty Nr lx13g/15 Rady tvlielskiel w czenrvionce-Leszczynach
z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie okreslenia izczegolowego sposobu konsultowaniaz radq dzialalnosci po2ytku publicznego i organizacjami poirzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 uslawy z dnia 2q kwietnia 2003r. o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z2io19r., poz. 68g ze zn,.) projekt6w aitow pri*a
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziararnosci statutowej iybn brganrzacli 1oi.u.,.Woj. SQskiego z2O1Sr., poz.3ati8) ' '

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1. Pzeprowadzii konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwary Rady

Miejskiej w czenivionce-Leszczynach w sprawie pzy;gcia' zmian do regltaminu
udzielania dotacji cerowej. projektu grantowego pn.:-,2arup i montaz iiqazen
wykozystujqcych odnawiarne ir6dta energii' w czenrionce-t_eiz&ynacn,,
.z9.9rodklv unii Europejskiej i bud2etu paristwJza posrednictwem budzetu'Gminy
i Miasta czenrvionka-Le:lczyny na zadanie poregajqce na instaracji oon"*iarnyct
2r6del energii ze srodk6w_ pochodzqcych z Elropejskiego Funduszu Rozwoju
f3_glglatneSo y .ral19h_ Re-g-ionalnego programu Op"ricy;nego Wq",rOO.tur"
srqskiego na rata 2014-2020, w ramach osi priofietowej -rV 

Eflhywnosd
energetyczna, odnawiarne zr6dta energii i gospodarka niikoemisyjna, Dziarania 4.1odnawialne 2r6dla energii, poddzialania 4.1 .3'odnawiatne 2r6dh'Lnerjii_ t<onrurs,
stanowiqcego zalqcznik do uchwaly nr Xlll129l19 Rady Miejskiej ,rtr"*ion.u_
Leszczynach z dnia 18 pa2dziernika 2019 r..

2. ustali6 termin pzeprowadzenia konsurtacji od g do 15 kwietnia 2020r.3. Podmiotami uprawnionymi do udziaru-w konsurtacjach sq organizacje pozazqdowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 usiawy z' diia 2q 

't 
*ietnia ioogr.



o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688
ze zm.).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszad:
1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czenivionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Uzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny),
2) pocztqelektronicznq na adres email: zko.os@czennrionka-leszczvnv.ol,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 43 11 760

5. W pzypadku zgioszenia wniosku pzez minimum tzy organizacje pozazqdowe lub

podmioty wymienione w arl. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o dziatainoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz' U.22019 r. poz. 688

ze zm.), konsultacje mogq mied formq bezpoSredniego, otwartego spotkania

dotyczqcego pzedmiotowej tematyki.
6. UdiiehhitwyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu

uchwaly naleiy do kompetencji Naczelnika \Afdziafu Zazqdzania Kryzysowego

i Ochrony Srodowiska.

s2

1. Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

ZazEdzenia.
2. Niepzedstawienie pzez ww. podmioty opinii w terminie okre5lonym w S 1 ust' 2

oznacza akceptacjQ pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust'1'

s3

1 . Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie

Miejskiej.
Z. Do tpriwozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zat4czy wlasne stanorivisko- 

oOnoLnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzqdu Gminy

i Miasta w Czeruvionce-Leszczynach.

\Afukonanie Zarzqdzenia
Srodowiska.

s4

powiezam Naczelnikowi \Arldziafu Zazqdzania Ochrony

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania'
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Proieht

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 t

w sprawie prryjecia zmian do 169ulaminu udzielania dotacii celowej projeltu grantosEgo pn.:
,lakup i montai urzqdzeh qykorrystujqcych odnawialne ir6dla energii w Czerwionce-

Leszcrynach" ze 6rodk6w unii Europojskiei i budietu paistwa za posrednictrem budietu Gminy
i Miasta Czerwionka{eszczyny na zadanie polegajqce na instalacji odnawialnych ir6del energii !e

Srodk6w pochodzQcych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach -
Regionalnego Prograrnu Operacyjnego Wojewtrz-twa Slqskiego na ta6 ZOU-0ZO, w ramach osi

_ . priorytetouei lV E ektywnosC energetyczna, odnawialne lr6dla energii i gospodarka
niskoemisyina, Dziatania 4.1 odnawialne lr6dla energii, poddzialania 4.1.3 odnawialne ,r6dla

energii - konkurs, stanowiecego zalqcznik do uchwaly nr xlui29/19 Rady iejskiej w czerwionce-
Leszczynach z dnia 18 paidziemika 2019 r.

_Na -@slawie 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 rnarca 1990r. o sarnorzqdzie gminnfn (tj. Dz.U.

z:?919r., poz:506 ze zm.) w zrrtriqzku zart.400aust.l pkt21 oraz art.4O3 uat.2, liS ustar{ z Onia
27 h,vietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1396 ze zm.), w celu
ograniczenia .emisri zanieczyszczei oraz ograniczenia emisii innydr subshncii stanowiecych
o przekoczeniu standard6lv jakosci powietrza na terenie Gminy i Miasta izerwionk*.Le&czyny

Rada lliejska w Czelionce{eszcrynach
uchwah, co nastepuie:

s1.
W regulaminie udzielania dotqi w prc{ekcie granto^rym pn.: Zakup i montat uzqdzeri

wykorzystu,qcych odnawialne ,r6dh energii w czerwionce.Leszczynach' stanoriqcym zatqcznii< oo
uchwaly. nr xlv129l19 Rady Miejskiei w czeMionce-Leszczynactr zdnia 18 p;idziemG 2019r.
w sprawie przlrQoa regulaminu udzielania dc[ac, celowej prciettu granto,yego pn.: 2afup i nrcntaz
yzaUgtr wykorzystuiqcych odMwialne 2r6dla energii w Czerwionce-Leszczynach" ze SroOtar Unli
Europejskiej ibudzefu panstua za podrednictwem bud2etu Gminy iMbsta izerwionka-Leszczyny na
zedanie polegaiqce na instalacji odnawialnych ,r6del energii ze srodk6w pochodzqcych z europejstl,ego
iy{y*, Ro-zwoju- Reg'ongtnego w ramacfi Regionatnego programu Operacylnego WqedHzka
slqskiego M lata 2014-2020, w ramach 06l priorytetowej lv Efektywno6c .energetycana, odnawialne
2r6db energii igospodarka niskoemisyjna, Dziabnia 4.1 odnawialne r6dta energii, poooaarania l.t.g
Odnawaalne 2r6dta energii - konkurs, wprowadza sig nastepujqce zmiany:

- w S 4 ust. 16 otrzymuje bzmienie:

16. W- terminie do 9 miesigcy od dnia zawarcia umowy o powiezenie grantu Grantobiorca powinien
rozpoczqc inwestyqQ i zakonczyc jQ w terminie do 12 miesiecy od dnia jej zawarcia. popzez rozpoczqcie
inwestycji rozumie siQ dokonanie pzeprowadzenie rozeznania rynku.

s2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka - Leszczyny

03.

^ uchwata wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku ueQdowym woiewooawa
Slqskiego.
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