
UCHWAŁA NR XX/215/2021
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2019-

2021 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 
2019-2021 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice, zmienionej Uchwałą Nr 
V/49/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 marca 2019 r. oraz uchwałą Nr XI/116/2019 Rady Gminy 
Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sposób następujący:

§ 5. Ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel 
finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania) oraz dofinansowania kosztów 
wymiany źródła ciepła pozyskanego z budżetu Gminy Łodygowice w ramach programu ograniczenia niskiej emisji 
na terenie Gminy Łodygowice nie można łączyć ze środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu Czyste Powietrze ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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