
UCHWAŁA NR XLVII/618/2018
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 26 czerwca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na 
dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r., 
poz 994 i poz. 1000) art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, 650) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVI/608/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania 
i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia 
źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2018 r., poz. 2985), wprowadza się 
nastepujące zmiany:

1) § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) kosztach kwalifikowanych - należy przez to rozumieć koszty, które 
kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania i zostały poniesione przez 
Wnioskodawcę po upływie terminu określonego w § 3 pkt 14 i po podpisaniu Umowy, o której mowa 
w pkt 13; (zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła);";

2) w § 8:

a) uchyla się ust. 1;

b) uchyla się ust. 7;

c) uchyla się ust. 12;

d) ust. 17 otrzymuje brzmienie: "17. Wzory wniosków i innych dokumentów zostaną ustanowione 
odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz, które zostanie podane do publicznej wiadomości.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia zmian do uchwały jest wynikiem powielenia się zapisu treści normatywnej
zawartej już w innych przepisach uchwały, dotyczy § 8 ust. 1.

Uchylono w § 8 ust. 7 i 12 ze względu na ustanowienie tych zapisów w umowie z wnioskodawcą.

Jednocześnie zmieniono przepis dotyczący wzorów stosownych wniosków dostosowując go do potrzeb
projektodawcy.
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