
UCHWAŁA NR L/307/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 4 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy 

Świebodzice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz 
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale NR XLV/272/2021Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 czerwca 2021 r. 
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice § 6 otrzymuje 
brzmienie: 

"§ 6. 1. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane od dnia wejścia uchwały w życie do dnia 
30 października 2021 r. 
2. Wnioski złożone po dniu 30 października nie będą rozpatrywane, a dokumentacja zostanie 

zwrócona do wnioskodawcy.”. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
 

  
   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr L/307/2021 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 4 października 2021 r. 

Celem programu dotacyjnego jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zmianę 
dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na bardziej ekologiczne. Program 
spotkał się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, wpłynęło wiele wniosków. W związku z tym, że 
pozostały w budżecie środki na jego kontynuację oraz dlatego, że należy wszystkich mieszkańców 
traktować równo, należy dać szansę wszystkim na złożenie wniosków. W związku z powyższym 
podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.
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