PROJEKT
UCHWAŁA NR ………….
RADY GMINY JEJKOWICE
z dnia ........ kwietnia 2018 r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych
palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519), na wniosek Wójta Gminy Jejkowice, po zaopiniowaniu przez Komisję
d/s Gospodarki
Rada Gminy Jejkowice uchwala:
§ 1. Przyjmuje się "Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów
węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice"
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Udziela się osobom fizycznym dotacji na zadanie polegające na wymianie starego źródła ciepła
w budynkach jednorodzinnych na nowoczesny i proekologiczny kocioł na paliwo stałe z automatycznym
podajnikiem paliwa, na biomasę (np.pellet), ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe LPG oraz pompę
ciepła.
§ 3. 1.Dotacja udzielana jest osobom ubiegającym się o uzyskanie dotacji na podstawie złożonego przez
nich pisemnego wniosku.
2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy
zawartej pomiędzy Gminą Jejkowice, a wnioskodawcą.
3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów
wymaganych zapisami umowy.
4. O kolejności przyznania dotacji decyduje wynik przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy
Jejkowice jawnego losowania osób, które złożą wniosek o dotację na zadanie określone w §2 i spełnią
wymogi określone Regulaminem.
5. Termin jawnego losowania zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
6. Wnioski na udzielenie dotacji realizowane będą aż do wyczerpania posiadanych przez Gminę środków
finansowych na zadanie określone w §2.
§4. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej co najmniej:
1) opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;
2) wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotowi i tryb płatności,

3) termin i sposób rozliczenia dotacji celowej
4) tryb kontroli wykonania zadania,
§ 5. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty zadania (inwestycji) przedłożone przez
wnioskodawcę zgodnie z zapisami umowy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie
zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów
węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice,
udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z
tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania
wymogów korzystania ze środowiska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice

