UCHWAŁA NR XXXV/48/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczawno-Zdrój 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868.ze
zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ), 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
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczawno-Zdrój 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 §
9 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r., zgodnie czasem obwiązywania, art.107,108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do pomocy de minimis (rozporządzenie Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia
2 lipca 2020 r., zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia)”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna -Zdroju.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
Adam Motyka
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UZASADNIENIE

Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868 ze zm.), dają możliwość finansowana lub dofinansowania
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu
gminy na pokrycie kosztów inwestycji realizacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych: przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorców; jednostki
sektora finansów publicznych będących gminami lub powiatowymi osobami prawnymi.
W zmienianej uchwale Rada Miejska w Szczawnie – Zdroju ustaliła termin obowiązywania do
dnia 30 czerwca 2021 r. zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
Z uwagi na Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020r., w odniesieniu do jego
przedłużenia, proponuję zmianę terminu obwiązywania uchwały do dnia 31 grudnia 2023r.
Podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne .

Burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk
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