
  

UCHWAŁA NR XIX/210/2020 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów 

i określenia dotacji w ramach programu 

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1396, poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087, poz. 2166, 

poz. 1495, poz. 1527, poz. 2166), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), Rada 

Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia 

dotacji w ramach programu wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. otrzymuje brzmienie: 

„Środki finansowe na realizację Programu będą corocznie określone w budżecie Gminy Miasto 

Augustów”. 

§ 2. W załączniku do uchwały Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów 

i określenia dotacji w ramach programu wprowadza się następujące zmiany: 

§ 3. ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych 

bezzwrotnych źródeł, gdy suma uzyskanego dofinansowania przekracza 100% kosztów poniesionych  

na realizację zadania”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie 

Alicja Dobrowolska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lutego 2020 r.

Poz. 1074



UZASADNIENIE 

Zmiana uchwały Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia 

dotacji w ramach programu wymaga dostosowania do obecnego stanu faktycznego i doprecyzowania zasad 

udzielania dotacji. 

Zapis § 2 ograniczał wysokość środków finansowych określanych w budżecie Gminy Miasto Augustów 

na realizację Programu. Powyższa zmiana spowoduje możliwość określenia corocznie wysokości kwoty 

przeznaczonej na realizację Programu zgodnie z przewidywaną liczbą inwestycji związanych z instalacją 
ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w danym roku oraz możliwościami finansowymi 

Miasta Augustów. Środki przeznaczone na dotację celową związane z realizacją Programu pochodzą 

z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Zmieniony zapis § 3 ust. 10 wyjaśnia jednoznacznie, iż dopuszczalne jest otrzymanie na wydatki 

kwalifikowane danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy z kliku źródeł (krajowych, 

unijnych lub innych), o ile ich wysokość łącznie nie będzie wyższa niż 100% wydatków kwalifikowanych 

inwestycji. Takie zastrzeżenie nie zostało zawarte wprost w uchwale, co dostarczało trudności 
interpretacyjnych mieszkańcom, w sytuacji korzystania przy realizacji inwestycji z dwóch lub więcej 

bezzwrotnych źródeł finansowania. 
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