
UCHWAŁA NR XII/91/2019
RADY GMINY OBROWO

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie 
ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu 

kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, 
wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Obrowo

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 22, art. 403 ust. 2, 
ust. 4 pkt 1 lit. „a” i lit. „b” i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 
z 2019r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2015 roku Nr 
VI/35/2015 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu 
i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania 
wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Obrowo ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. 
2015 poz. 1032) w następujący sposób:

§ 2. 1. § 6.1.oraz § 6.2. Regulaminu stanowiącego załącznik do ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. 1. Pisemne wnioski o dofinansowanie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych płaskich 
i próżniowych oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody wytwarzających ciepło z energii 
odnawialnej należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo.Nabór wniosków w roku budżetowym 
następuje z chwilą ogłoszenia uchwały budżetowej w której przewidziano środki na ten cel w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia roku 
budżetowego i trwa do 1 grudnia każdego roku budżetowego lub wyczerpania limitu zarezerwowanych 
w budżecie środków. Wnioski będą rozpatrywane
w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany rok budżetowy.

2. Wnioski złożone po 1 grudnia roku budżetowego lub po wyczerpaniu limitu środków wskazanych na 
opisywany cel w uchwale budżetowej na dany rok, nie będą rozpatrywane.”.

2. W § 6 Regulaminu stanowiącego załącznik do ww. uchwały dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wnioski złożone do dnia 1 grudnia 2019 roku będę rozpatrywane w kolejności złożenia 
w następnych latach, stosownie do zaplanowanych środków.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 grudnia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski
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Uzasadnienie

Zmiany w przedmiotowej uchwale podyktowane są zmieniającymi się potrzebami lokalnej społeczności
dotyczących inwestycji proekologicznych i dostosowaniem możliwości finansowych Gminy do tych potrzeb.
Zmiana również oddaje idę uzupełnienia istniejących programów ekologicznych finansowanych z budżetu
państwa, programami finansowanymi na poziomie lokalnym.
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