UCHWAŁA NR XXVII/184/2017
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 13 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji
na terenie Gminy Lubrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579, 1948 z 2017r. poz. 730, 935), art. 221 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych publicznych ( Dz. U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 400a ust.1 pkt 21,
art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 519, 1089) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach
ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza wprowadza się następujące zmiany:
1) w §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych
z wymianą źródła ciepła na proekologiczne i niskoemisyjne.”;
2) w §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dofinansowaniu podlegają koszty związane z wymianą źródła ciepła
poniesione po zawarciu umowy o udzielenie dotacji z Gminą Lubrza.”;
3) w §4 ust. 4 wykreśla się pkt 2 i 4;
4) w §13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „na 2017 rok - od 9 maja 2017r. do 30 września 2017r.”;
5) w §17 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „kserokopię faktury lub rachunku dokumentującego poniesione
koszty wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za fakturę lub rachunek.”;
6) w §17 ust. 3 skreśla się pkt 4;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Województwa Opolskiego.

Urzędowym

Przewodniczący Rady
Elżbieta Szwadowska
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