
 

 

UCHWAŁA NR XXII/176/2020 

RADY GMINY MSTÓW 

z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/157/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 

oraz sposobu rozliczania dotacji celowej w 2020 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych 

z zakresu ochrony środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach 

i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Mstów, realizowanych przez osoby fizyczne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) 

Rada Gminy Mstów 

uchwala co następuje: 

§ 1.  W załączniku do uchwały Rady Gminy Mstów nr XIX/157/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej w 2020 r. na dofinansowanie kosztów zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych 

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Mstów, realizowanych przez osoby fizyczne zmianie 

ulega § 3 ust. 3 w ten sposób, że po dotychczasowej jego treści dodaje się zapis  

„w przypadku gdy po dokonaniu oceny wniosków złożonych w terminie o którym mowa w zdaniu 

pierwszym dojdzie do zawarcia umów o udzielenie dotacji których maksymalna wysokość będzie niższa niż 

kwota środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel, wnioski o przyznanie dotacji będą 

przyjmowane również w naborze uzupełniajacym, zarządzonym przez Wójta Gminy Mstów od 5.10.2020 r. do 

9.10.2020 r. Decyduje data i godzina wpływu wniosku.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Mstów 

 

 

Krzysztof Choryłek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 września 2020 r.

Poz. 6635
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