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Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Pani Monika Wąsik-Kudla

W załączeniu przedkładam projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania 

inwestycji służących ochronie powietrza celem ponownego rozpatrzenia i podjęcia.

Zmiana uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza wynika z 
konieczności związanej z:

1) dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i gminy Zdzieszowice instalacją kolektorów słonecznych 

do podgrzewania wody użytkowej,

2) możliwością pozyskania środków ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na zakup i montaż 

kolektorów słonecznych,

3) możliwością uzyskania kredytu - dotacji na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Uchwała dokonuje zmiany wysokości kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie 

przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, w przypadku zadań polegających na instalacji kolektorów 

słonecznych, jednak nie wiecej niż 2.500,00 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 4.500,00 zł dla wspólnot 

mieszkaniowych.

Załącznik:
- projekt uchwały

Otrzymują:
- Adresat
- Biuro Rady 
-Ala



Projekt
• * * * ' ' s i r®  **** w  w o y m

z dnia 14 stycznia 2014 r. 
Zatwierdzony p rzez ...........

/

/■ nasz Surm&

A PRAWNY
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RADY M IEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powiatrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 400 a ust. 1 pkt 5, 21 i 22, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232) Rada Miejska w Zdzieszowicach 
uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie określającym zasady udzielania dotacji celowych - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 
X/88/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji 
służących ochronie powietrza wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku zadań polegających na instalacji kolektorów słonecznych - maksymalnie 30 % kosztów 
kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej 
niż 2.500,00 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 4.500,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych.”.

§ 2. Wysokość dotacji o której mowa w § 1 pkt 1 uchwały dotyczy wniosków złożonych po dniu wejścia 
w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 403 ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 

2013 r., poz. 1232), zgodnie z którym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów inwestycji, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do 

finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 

rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały.

Zmiana uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza wynika z konieczności 

związanej z:

1) dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i gminy Zdzieszowice instalacją kolektorów słonecznych 

do podgrzewania wody użytkowej,

2) możliwością pozyskania środków ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na zakup i montaż 

kolektorów słonecznych,

3) możliwością uzyskania kredytu - dotacji na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Uchwała dokonuje zmiany wysokości kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych 

faktur VATbądź rachunków, w przypadku zadań polegających na instalacji kolektorów słonecznych, jednak 

nie wiecej niż 2.500,00 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 4.500,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych. 

Reasumując, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.
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