
UCHWAŁA NR XIV/221/2020
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 
polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21, 
art. 403 ust. 2 i ust. 4 - 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1396, ze zm.), oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. 
poz. 869 ze zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie § 3 
ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (t.j. z dnia 17 grudnia 2015 r. Dz. Urz. Woj. 
Sla z 2016 poz. 88), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1461 ze zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 
polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła (tekst jednolity: 
Dz. Urz. Woj. Sla. z 2018 r. poz. 617 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 i nadaje nowe o treści:

„1. Burmistrza Miasta Wisła ogłasza na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 
nabór wniosków na udzielenie dotacji oraz wyznacza termin, do którego Inwestor jest zobowiązany 
złożyć wniosek o przyznanie dotacji.”;

2) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 3 i nadaje nowe o treści:

3. Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez Inwestora faktury (rachunku) za 
wykonanie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 i stanowi 70% łącznej wysokości kosztów, jednak:

a) nie więcej niż 7000,00 zł dla inwestycji realizowanych w latach 2020-2021,

b) nie więcej niż 5000,00 zł dla  inwestycji realizowanych od roku  2022 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Wisła.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Janusz Podżorski
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