
 

 

UCHWAŁA NR 229/XXV/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 223/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 września 2020 roku 

w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu 

pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713), art. 403 ust. 5 w zw. z ust. 2 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 5, 21, 22 i 38 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) Rada Miejska 

w Kłobucku uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł 

ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych" stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały  

nr 223/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 września 2020 roku  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

poz. 6634) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być realizowany projekt, a w przypadku 

braku tytułu prawnego posiadanie oświadczenia właściciela, a w przypadku współwłasności, wszystkich 

współwłaścicieli o udzieleniu zgody na realizację inwestycji oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju 

planowanych prac;”; 

2) w § 11 ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Celem wypłaty grantu zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, grantobiorca składa wniosek o płatność 

zgodny z załącznikiem Nr 3 do Regulaminu oraz przedstawia gminie do weryfikacji komplet 

następujących dokumentów:”; 

3) uchyla się załączniki Nr 4 - 6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku 

 

 

Janusz Soluch 
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