
UCHWAŁA NR XIX/161/2020
RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
określania zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na 

dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach 
„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło”

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 i 22 
i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Rada Gminy Kadzidło uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza polegającej na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system 
ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło 
w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło” stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019r. zwanym dalej Regulaminem, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość dotacji, wynosi w przypadku:

1) trwałej wymiany źródła ciepła nie więcej niż 5 000,00 zł;

2) montażu kolektorów słonecznych nie więcej niż 5 000,00 zł,

3) termomodernizacji budynku nie więcej niż 5 000,00 zł.”;

2) § 7, ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„2. Nabór wniosków do Programu odbywa się od dnia 01 kwietnia do dnia 30 września. Gmina 
prowadzić będzie nabór wniosków na każdy rok z osobna. W każdym roku od nowa. Informacje 
o naborze wniosków Wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez tablicę ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej Gminy, stronę internetową oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 
w Gminie.”;

3) § 8 ust. 1 pkt 1 lit. c Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„c) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L. 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.).”;
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4) § 8 ust. 1 pkt 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„2) przedłożenie przez wnioskodawcę wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de 
minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymali w roku podatkowym, 
w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń 
o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis 
w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot, ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późń. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kadzidło.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek
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