
Uchwała Nr XXXIV/414/21 
Rady Miejskiej w  Czechowicach-Dziedzicach 

z dnia 23 marca 2021 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn zm.), art. 400 a ust. 1 pkt 21, 
art. 403 ust. 2 i ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305) 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 
uchwala: 

§ 1. W treści załącznika do uchwały nr XIX/196/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 
28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 1019) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Dotacja celowa udzielana będzie ze środków WFOŚiGW przyznanych Gminie Czechowice-Dziedzice 
na realizację Programu lub ze środków budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Modernizacja źródła ciepła w ramach Programu, będzie podlegać dotacji w wysokości 60% kosztów 
kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że kwota jednostkowej dotacji nie może przekroczyć 6.000 zł (słownie: 
sześć tysięcy złotych)”; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„Warunkiem udzielenia dotacji jest pozyskanie przez Gminę Czechowice-Dziedzice środków 
z WFOŚiGW lub zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Damian Żelazny 
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