UCHWAŁA NR V/41/19
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/299/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie
przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców,
urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe,
biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna”.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 i 42 oraz art. 403 ust 2 i ust. 4 pkt 1 lit a i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), Rada Gminy Pleśna
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXV/299/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 roku w z sprawie przyjęcia
„Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa
gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna” w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust.1. otrzymuje brzmienie: „1. Dotacja nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. Lokal lub
budynek, którego dotyczy inwestycja nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej
i nie będzie wykorzystywany do jej prowadzenia przez 5 lat od daty płatności końcowej dokonanej przez
Instytucję Zarządzającą na rzecz Gminy.”
b) uchyla się ust. 6.
2) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie określonym w Umowie, po
przyjęciu prawidłowego wniosku o rozliczenie dotacji oraz po przeprowadzeniu oględzin przez Komisję
powołaną przez Wójta w celu stwierdzenia i udokumentowania faktu realizacji Inwestycji, przelewem na
wskazany we wniosku rachunek bankowy lub w kasie Urzędu.”.
3) w § 8 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: „1) Odbiorca końcowy nie zrealizował Inwestycji w terminie
określonym w Umowie”.
4) w Załączniku nr 1 do regulaminu w pozycji „Oświadczenie Wnioskodawcy/ów” pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Oświadczam, że lokal/budynek, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany do prowadzenia
działalności gospodarczej i nie będzie wykorzystywany do jej prowadzenia przez 5 lat od daty płatności
końcowej dokonanej przez Instytucję Zarządzającą na rzecz Gminy.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
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