
UCHWAŁA Nr 38/IV/19
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 
roku, poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust.1 pkt. 21, art. 403 ust.2 i ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5 i 6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz 
art. 126, art. 127 ust. 1 pkt.1 ppkt c, art. 128 ust.2, art. 216 ust. 2 pkt. 1, art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
RADA GMINY POCZESNA uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania 
na ogrzewanie proekologiczne ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego  Nr 154, poz. 2866 z późn. zm. ) wprowadza się 
następującą zmianę :

§ 7. ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Kwoty dotacji ustala się w wysokości:

1) wymiana pieca w domu jednorodzinnym - 2.000 zł,

2) wymiana pieca (centralnego źródła) w domu wielorodzinnym - 4.000 zł,

3) modernizacja źródła ciepła (tylko ogrzewanie gazowe) w lokalu mieszkalnym - 1.500 zł,

4) modernizacja źródeł ciepła w budynku wspólnoty mieszkaniowej - iloczyn liczby lokali 
mieszkalnych oraz kwoty 1.500 zł,

5) wykorzystanie źródła energii odnawialnej (ogrzewanie kolektorem słonecznym, panelem 
fotowoltaicznym) w domu jednorodzinnym i wielorodzinnym - 2.000 zł .”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

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

 

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła
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