
UCHWAŁA NR XXIII/308/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 3 września 2020 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, związanych 

z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym 

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1219 t. j.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/260/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu 
udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu 
i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych 
paliwem stałym (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2020 r., poz. 1592), wprowadza się następujące zmiany: 

1) Rozdział 3. § 3 ust. 10. otrzymuje brzmienie: „10. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się 
z dniem podpisania umowy przez Wnioskodawcę z Gminą Lubicz (dla wniosków z listy rezerwowej okres 
kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się od następnego dnia po terminie naboru wniosków ustalonym 
Zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz)”. 

2) Rozdział 7. § 7 ust. 7. otrzymuje brzmienie: „7. Z wniosków, które zostały złożone w terminie naboru 
wniosków, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) po wyczerpaniu środków przeznaczonych na dofinansowanie 
zostaje utworzona lista rezerwowa wniosków zawierająca 10 wniosków o udzielenie dotacji spełniających 
warunki dla udzielenia dotacji na dofinansowanie, na podstawie których może zostać udzielona dotacja 
w przypadku pozyskania przez Gminę Lubicz do dnia 30 października danego roku budżetowego 
dodatkowych środków przeznaczonych na udzielenie dotacji”. 

3) Rozdział 7. § 7 ust. 8. otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku niepozyskania przez Gminę Lubicz 
dodatkowych środków przeznaczonych na udzielenie dotacji do dnia 30 października danego roku 
budżetowego lista rezerwowa, o której mowa w ust. 7 zostaje anulowana”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

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

Uchwała ma na celu doprecyzowanie już istniejących zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej
z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie
Gminy Lubicz, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w budynkach
i lokalach mieszkalnych.

W Rozdziale 3. § 3 ust. 10. uzupełniono informację o okres kwalifikowalności kosztów dla 10 wniosków
z utworzonej listy rezerwowej.

W Rozdziale 7. § 7 ust. 7. wprowadzono zapis zmieniający termin udzielenia dotacji do dnia
30 października danego roku budżetowego dla wniosków z listy rezerwowej w przypadku pozyskania przez
Gminę Lubicz dodatkowych środków przeznaczonych na udzielenie dotacji.

W Rozdziale 7. § 7 ust. 8. wprowadzono zapis zmieniający termin w przypadku gdyby Gmina Lubicz
nie pozyskała dodatkowych środków do 30 października danego roku budżetowego to utworzona lista
rezerwowa zostanie anulowana.
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