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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej
z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych
i mieszkań w Gminie Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 05.06.2017r., poz. 3811) z uwzględnieniem
Uchwały nr KI-411/187/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r.
– znak sprawy KI-43-187/146/16.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875.), art. 400a pkt 21 i 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2017 poz. 519
z późń. zm.)
Rada Miejska w Andrychowie,
uchwala się co następuje:
§ 1. W Regulaminie określającym zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie
Andrychów, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30
czerwca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 05.06.2017r., poz. 3811) z uwzględnieniem Uchwały nr KI411/187/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. – znak sprawy KI-43187/146/16;
W § 4:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych
środków finansowych przeznaczonych na ten cel, z zastrzeżeniem ust. 2a.”
2) dodaje się ust. 2a o brzmieniu: „W przypadku zgonu wnioskodawcy, jego spadkobiercy będą mieli prawo
złożyć wniosek, który zostanie rozpatrzony/będzie realizowany w kolejności przypisanej wnioskowi osoby
zmarłej.”
§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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