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UCHWAŁA NR XVI/134/2020
RADY GMINY RUDNIK
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/101/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik
w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art 403 ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.)
Rada Gminy Rudnik
uchwala:
§ 1. Zmienia się treść załącznika do uchwały Nr XII/101/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie
Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik” w następujący
sposób:
1) § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Stare źródło ciepła – niskowydajny i nieekologiczny kocioł niespełniający warunków
5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 będący podstawowym źródłem ciepła.”;
2) § 1 ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„Dotacja - rozumie się przez to wsparcie finansowe przekazywane przez Gminę Rudnik
ze środków pochodzących z Funduszu, własnych Gminy Rudnik lub innych pozyskanych
środków.”;
3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Program przewiduje dotację do wymiany starych źródeł ciepła w budynkach lub
lokalach mieszkalnych ze środków budżetu gminy, funduszu lub innych pozyskanych
środków.”;
4) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość dotacji jest uzależniona od wielkości przyznanych Gminie środków
z Funduszu, innych pozyskanych środków a także możliwości finansowych Gminy.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Jaśkowski

