NR XXXI/654/2021
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany
nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13
zmianami w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze
na wybrane
ochrony

z

2016 r.
Miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o
gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z
oraz art. 403 ust. 3-6 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) na wniosek Prezydenta Miasta.
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co
§ 1. W Uchwale nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13
2016 r. z
zmianami w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze
Miasta Gliwice na wybrane
ochrony
wprowadza
zmiany:
1. W regulaminie przyznawania dotacji celowej ze
zmiany systemów grzewczych,
nr 1 do
1 ) w § 2 dodaje
ust. 3 b w brzmieniu:
„1) Dopuszcza
wniosków
mieszkaniowa.

Miasta Gliwice na pokrycie kosztów
wprowadza
zmiany:

danego lokalu dwoma wnioskami z tym
osoba fizyczna, natomiast drugi wspólnota

jeden z tych

2) W przypadku
dwóch wniosków, drugi z nich zostaje rozpatrzony w zakresie nie
pierwszym wnioskiem.
3) Suma dotacji przyznanych na podstawie dwóch wniosków, o których mowa pkt. 1 nie
maksymalnego dofinansowania
w § 3 ust. 1 z
zapisów § 3
ust. 3. ”,.
2) § 3 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: „dla osób fizycznych - 6000,00
3) § 3 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: „dla wspólnot albo
lokal. ”,

na jeden lokal. ”,

mieszkaniowych - 6000,00

na jeden

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Kosztem kwalifikowanym
o którym mowa w § 2 ust. 1, jest koszt nowego
Do dodatkowych kosztów kwalifikowanych zalicza
koszty
instalacji grzewczej
nieekologicznej, koszty instalacji
wody
koszty instalacji ogrzewczej wodnej lub
powietrznej, koszty
lub
koszty
kominowego lub dobudowanego komina, koszty
wymienionych elementów oraz koszty
budowlanych
w tym celu. Dodatkowe koszty kwalifikowane nie
do
przyznania dotacji
inwestycja nie
z
nieekologicznej instalacji grzewczej
i jej
na
wymogi niniejszego regulaminu.”,;
5) w § 4 ust. 2 dodaje

pkt. 7) w brzmieniu: „koszty wykonania

do budynku”,

6) w § 6 ust. 3 pkt 3) litera b) otrzymuje brzmienie:
„na paliwo olejowe lub gazowe:
-

uprawnionego podmiotu
kominowego oraz wykonania wentylacji lub

do przewodu
odbioru instalacji,”;

7) w § 7 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „gazowego lub olejowego - data
opinii uprawnionego
podmiotu
do przewodu kominowego oraz wykonania
wentylacji lub
odbioru instalacji w przypadku
lokalu do
”,

8) § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Zatwierdzona kwota dotacji przekazywana jest na konto bankowe wskazane
przez
2. W regulaminie przyznawania dotacji celowej ze
wybranych instalacji odnawialnych
energii (OZE),
zmiany:

Miasta Gliwice na pokrycie kosztów
nr 2 do
wprowadza

1) § 6 ust. 3. pkt. 5) litera c) otrzymuje brzmienie:
uprawnionego podmiotu
do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji
2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wnioski o udzielenie dotacji dla zrealizowanych inwestycji przyjmowane
na
i
rozpatrywane przynajmniej raz na
na posiedzeniu komisji
przez
Prezydenta Miasta Gliwice lub
przez niego
ich
3) § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Zatwierdzona kwota dotacji przekazywana jest na konto bankowe wskazane
przez
”
§ 2. Wykonanie

powierza

§ 3.
podlega
z dniem 1 stycznia 2022 r., za
jego

Prezydentowi Miasta Gliwice.
w Dzienniku
Województwa
§1 ust. 2 pkt 2), który wchodzi w

po

i wchodzi w
14 dni od dnia

Rady Miasta
Gliwice
Marek Pszonak

