
UCHWAŁA NR XXX/394/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/260/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 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, związanych z likwidacją starych źródeł 
ciepła opalanych paliwem stałym. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713, poz. 1378) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2020 r, poz. 1219) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XX/260/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie określenia 
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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r., poz.1592), zmienionej uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-
Pom. z 2020 r., poz. 4362) oraz uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r., poz. 5391). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

Do projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr XX/260/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 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, związanych z likwidacją starych
źródeł ciepła opalanych paliwem stałym oraz jej zmian Nr XXIII/308/20 Rady Gminy Lubicz z dnia
3 września 2020 r. i Nr XXIV/332/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2020 r.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając
na względzie bezpieczeństwo zarówno klientów jak i pracowników, a także trudną sytuację finansową
spowodowaną zmniejszonymi wpływami do budżetu gminy z podatków, wywołaną głównie skutkami
pandemii COVID-19 w 2021 r. nie zostaną udzielone dotacje celowe z budżetu Gminy Lubicz na
dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, związane
z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Jednocześnie wychodząc na przeciw mieszkańcom Gmina Lubicz planuje podpisanie Porozumienia
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu wspólnej
realizacji programu Czyste Powietrze. Przystąpienie do Programu będzie skutkowało zwiększeniem
realizacji wniosków jak również przyniesie realne korzyści dla mieszkańców.

W ramach wspomnianego Porozumienia planuje się także utworzenie punktu konsultacyjno-
informacyjnego dla mieszkańców na terenie Gminy Lubicz, w zakresie którego będą realizowane m.in.
działania:

·udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;

·podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być
potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;

·wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem
spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;

·zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika

Gminy, który będzie informował o Programie i pomagał przy wypełnianiu Wniosków
o dofinansowanie;

·zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, spełniającego wymogi
bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiającego
Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk;

·przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców
w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie;

·pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym
wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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