
Uchwała Nr  V/36/2019                                    

Rady Gminy Rozdrażew 

  z dnia 29 marca 2019r. 

 

w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rozdrażew  

na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych  

na terenie Gminy Rozdrażew w latach 2019 i 2020 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                    

( Dz. U. 2019r. poz. 506 ) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia                                     

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018 r. poz. 799, ze zm.), Rada Gminy 

Rozdrażew uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Rada Gminy Rozdrażew uchwala  Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy  

Rozdrażew na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych  na terenie Gminy Rozdrażew, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy  

       Wiesław Jankowski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. do zadań 

własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie 

przedsięwzięć związanych m.in. z ochroną powietrza. Ww. ustawa stanowi również, iż finansowanie 

ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, może polegać m.in. na udzielaniu dotacji celowej                              

z budżetu gminy osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną 

środowiska. Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji 

oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa rada gminy                        

w drodze uchwały.  

 Realizacja niniejszej uchwały jest jednym z ważniejszych działań gminy na rzecz poprawy 

jakości powietrza w tym ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu                                       

z indywidualnych systemów grzewczych na terenie gm. Rozdrażew. Stanowić ona będzie również 

narzędzie wspierające mieszkańców gminy w realizacji obowiązków wynikających z uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia  18 grudnia 2017r  w sprawie wprowadzenia 

na obszarze gmin ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. 

 Środki finansowe na realizację programu zostaną zabezpieczone w kolejnych budżetach 

gminy.  

  Z uwagi na fakt, że w określonych przypadkach udzielana dotacja celowa może stanowić 

pomoc publiczną, przedłożenie projektu uchwały Radzie Gminy Rozdrażew zostało poprzedzone 

zgłoszeniem do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministra Rolnictwa                    

i Rozwoju Wsi – zgodnie z art.7 ust.3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu                          

w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2018r. poz. 362). 

Uchwała pozwoli na realizację zadania określonego w budżecie Gminy Rozdrażew o którym mowa 

powyżej. 

 

 

 

         Wójt Gminy  

          Mariusz Dymarski  

 

 


