UCHWAŁA NR VI/49/2019
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/302/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy
Miedźna
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późniejszymi
zmianami)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację Programu ograniczenia
niskiej emisji dla Gminy Miedźna, dokonuje się następujących zmian:
1) W § 3 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) Liście rankingowej - należy przez to rozumieć listę osób ubiegających się o dofinansowanie, po
pozytywnej weryfikacji, uszeregowanych według punktacji uzyskanych w ramach istniejącego
kryterium, z zastrzeżeniem warunku, że im więcej posiadanych punktów tym wyższe miejsce na liście.”;
2) W § 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) Programie – należy przez to rozumieć „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna na
lata 2018 – 2020”, przyjęty Uchwałą nr XLIII/249/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 listopada
2017 r. oraz jego aktualizację przyjętą uchwałą nr LV/345/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia
16 października 2018 r.”;
3) W § 4 ust. 5 skreśla się pkt 10;
4) W § 7 ust. 1 – 5 otrzymują brzmienie:
„§ 7. 1. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny przed rozpoczęciem planowanej
inwestycji złożyć wniosek na obowiązującym formularzu. Wniosek winien być kompletny, prawidłowo
wypełniony, podpisany i posiadający wymagane załączniki.
2. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w miejscu i terminie określonym w stosownym
komunikacie Wójta Gminy Miedźna.
3. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest lista rankingowa.
4. Lista rankingowa sporządzana jest według kryterium „wieku kotła”. W przypadku wniosków, które
otrzymały tę samą ilość punktów decyduje kolejność złożenia wniosku. Każdy wniosek otrzyma ilość
punktów równą odpowiednio różnicy pomiędzy rokiem złożenia wniosku a rokiem produkcji kotła. Celem
potwierdzenia roku produkcji kotła wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zdjęcie kotła
z uwidocznioną tabliczką znamionową, albo kopię faktury/rachunku za zakup kotła. W przypadku braku
tabliczki znamionowej bądź dowodu zakupu uznaje się, że wnioskowane kotły do modernizacji mają:
a) 8 lat w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa,
b) 12 lat w przypadku kotłów zasypowych na paliwo stałe,
c) 10 lat w przypadku kotłów na paliwo gazowe.
5. Na podstawie utworzonej listy rankingowej, uwzględniając środki budżetu Gminy przeznaczone na
dotacji celowe w danym roku kalendarzowym, tworzy się listę wnioskodawców.”.
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§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny

Id: CBFEC34E-90AA-48FE-B9ED-3BC97EFC12AF. Podpisany

Strona 2

