
 

 

UCHWAŁA NR 281/XL/2018 

RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 277/XXXIX/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  z dnia 25 stycznia 

2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dofinansowania z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 

zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na źródło gazowe 

w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 2-6 oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, 22 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

uchwala co następuje: 

§ 1. W regulaminie udzielenia osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany 
źródeł ciepła na źródło gazowe w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 277/XXXIX/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 stycznia 

2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dofinansowania z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 
zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na źródło gazowe w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy wprowadza się następującą zmianę: 

- § 7.  otrzymuje następujące brzmienie: 

„Gmina i Miasto Koziegłowy zastrzega sobie prawo kontroli przedstawionej we wniosku 
modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych będącym własnością Inwestora.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

 

 

Joanna Kołodziejczyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 lutego 2018 r.

Poz. 1157
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