
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-LeszczYnY
Zarzqdzenie Nr 170/21

Burmistrza Gminy i iliasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian we wzofize umowy o powierzenie grantu w ramach
projektu grantowego pn.: ,,Zakup i montai unqdzef wykorzystujqcych odnawialne

2r6dla energii w Czerwionce-Leszczynach".

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 7 13 ze zm.)

zarzqdzam, co nastQpuje :

s1

Wprowadzi6 zmiane we wzorze umowy o powierzenie grantu w ramach projektu
pn.: ,,Zakup i monta2 urzqdzeh wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla energii w Czeruionce-
Leszczynach", realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, OS Priorytetowa lV
Efektywno66 energetyczna, odnawialne 2r6dla energii i gospodarka niskoemisyjna,
Dzialanie 4.1 Odnawialne 2r6dla energii, Poddzialanie 4.1.3 Odnawialne 2r6dla energii -
konkurs, stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zaz1dzenia, polegajqcq na tym, 2e:

1) WS 3 ust.2 i3otrzymujq nowe nastqpujqcebrzmienie:

a) ,,2. Grantobiorca zobowiqzuje sig do zakohczenia lnwestycji w terminie
do '12 miesiqcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie p62niej ni2 do dnia
31 sierpnia 2021r."

b) ,,3. W przypadku dofinansowania do pompy ciepla c.o.-c.w.u., kt6ra stanowi
jedyne 2r6dlo ciepla w budynku mieszkalnym, kt6ry nie zostal oddany do
uZytkowania, Grantobiorca, zobowiqzuje sig zakoiczy6 lnwestycjg i odda6
budynek mieszkalny do u2ytkowania w terminie do 12 miesiqcy od podpisania
umowy, jednak nie p62ni$ niz do dnia 31 sierpnia 2021r."

2) W S 6 ust. 1 otrzymuje nowe nastgpujqce bzmienie:

,,'1. Po zakoficzeniu lnwestycji i dokonaniu odbioru zgodnie z $ 3 ust. 2, 3 i4 umowy
Grantobiorca zobowiqzuje sig do zic2enia w Urzqdzie Gminy iMiasta Czerwionka-
Leszczyny wniosku o rozliczenie grantu zgodnie ze wzorem stanowiqcym zalqcznik
nr 7 do Regulaminu, w terminie 12 miesigcy od dnia podpisania umowy, jednak nie
p62ni$niz do dnia 31 sierpnia 2021r."



s2
\A/ykonanie Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi
Srodowiska.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

Vl&dzialu Zarzqdzania i Ochrony
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