UCHWAŁA NR XIV/49/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 18 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczawno-Zdroj na
inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania oraz z porządkowaniem gospodarki ściekowej,
kryteriach wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie
udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 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 5, art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1396 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 896 ze zm.), Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/21/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczawno-Zdroj na inwestycje związane ze zmianą sposobu
ogrzewania oraz z porządkowaniem gospodarki ściekowej, kryteriach wyboru inwestycji do finansowania lub
dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia w § 2. ust. 7.
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania do 50% nakładów inwestycyjnych nie więcej
jednak niż 5000 złotych,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE
Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232
j. t., z późn. zm.), dają możliwość finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy na pokrycie kosztów inwestycji
realizowanych przez: podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorców; jednostki sektora finansów
publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
W zmienianej uchwale Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju ustaliła górny limit dla dotacji
przeznaczonych na inwestycje z zakresu modernizacji systemów grzewczych w wysokości do 50%
nakładów inwestycyjnych nie więcej jednak niż 2000 złotych. Z uwagi na wzrost kosztów realizacji takich
zadań w stosunku do wartości przyjętych w 2015 roku jak również konieczność kontynuacji działań
zmierzających do ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy proponuje się podwyższenie limitu do kwoty
5000 zł.
Dotacja celowa określona w niniejszej uchwale stanowiąca rodzaj zachęty do podejmowania działań
związanych z ochroną środowiska, przyczyni się do poprawy jego stanu.
Podjecie uchwały jest więc uzasadnione.
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