
UCHWAŁA NR XV/123/20 
RADY GMINY RYPIN 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 
osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571 i poz. 1815), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,  i poz. 1649) oraz 
art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, 
poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Rypin na realizację zadań, o których mowa 
w art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 
XXXV/214/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo 
ochrony środowiska, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale 4 Składanie i rozpatrywanie wniosków § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wnioski składa się 
w terminie do 30 maja danego roku”; 

2) w Rozdziale 7 Wysokość dotacji § 11 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „w przypadku zastąpienia 
dotychczasowego źródła ciepła źródłem, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e (kotły na paliwa stałe) 
w wysokości – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)”; 

3) w Rozdziale 7 Wysokość dotacji § 11 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „w pozostałych przypadkach, 
wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a -d i lit. f oraz pkt 3 – 3 000,00  zł (słownie: trzy tysiące złotych)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
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Uzasadnienie

Głównym celem podjęcia niniejszej uchwały jest zmiana terminów składania wniosków o dofinansowanie,
który wyznacza się do dnia 30 maja danego roku. Dotychczasowa uchwała zakładała termin składania
wniosków do 15 listopada danego roku co stwarzało utrudnienia w realizacji i rozliczeniu zadania. Kolejna
zmiana wprowadza zwiększenie dotacji do wymiany źródeł ciepła do wysokości 3 000,00 zł. Zmiana ta
podyktowana została brakiem pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł.

Wprowadzone zmiany pozwolą na bardziej dokładne planowanie i realizację zadań w powyższym zakresie.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Id: 92E8439D-B7C5-46A6-A585-F68C338D2AC4. Podpisany Strona 1




