
UCHWAŁA NR XXIV/332/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 października 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, 1565) 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 7. § 7 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  "Wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy 
Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz mogą 
być składane w terminach od dnia 20 kwietnia do dnia 30 kwietnia w danym roku budżetowym”. 

2) Rozdział 9. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Udzielenie dotacji następuje w drodze umowy”.; 

3) W Rozdziale 9. § 9 uchyla się ust. 7; ust. 8-10 otrzymują następującą numerację: 

„7. Dotacja przekazywana będzie po wykonaniu inwestycji i udokumentowaniu poniesionych kosztów 
przedłożeniu wymaganych dokumentów wynikających z zawartej umowy o udzielenie dotacji. 

8. Wypłata kwoty dofinansowania dokonywana będzie na rachunek bankowy, który Wnioskodawca 
wskaże we wniosku o płatność lub na żądanie Wnioskodawcy wypłacane gotówką w kasie Banku 
Spółdzielczego na terenie Gminy Lubicz. 

9. Beneficjent będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zrealizowane zakupy, montaż i uruchomienie 
źródła ciepła.”. 

§ 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.  

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
 
 

Kazimierz Rybacki 
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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.

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr XXIV/73/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 1 października 2020 r. w ramach nadzoru uchyliła § 7 ust.2 oraz §9 ust. 3 załącznika
Nr 1 do uchwały Nr XX/260/20 Rady Gminy Lubicz 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),

W Rozdziale 7. § 7 ust. 2. wprowadzono do treści Uchwały Rady Gminy Lubicz termin składania
wniosków, który został wyznaczony zgodnie z kompetencjami przez Radę Gminy Lubicz w treści uchwały
zmieniającej do ww. Uchwały .

W Rozdziale 9. §9 ust. 3. Został wskazany jedynie sposób udzielania dotacji pozostawiając kwestię
określenia jej elementów Wójtowi Gminy Lubicz oraz uchylono w Rozdziale 9. § 9 ust. 7.
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