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PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …/2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia … 2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 403 ust.  5 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Rada Gminy 

Przemęt uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie  udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej na terenie Gminy Przemęt dokonuje się następujących zmian:  

1. § 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10. Po sprawdzeniu poprawności i kompletności wniosku o udzielenie dotacji: 

1) Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt, przeprowadza kontrolę w celu 

stwierdzenia aktualnego posiadania źródła ciepła, podlegającego wymianie lub aktualnego 

odprowadzania ścieków. Z kontroli sporządza się pisemny protokół wraz z dokumentacją 

fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu, z zastrzeżeniem ust. 11. 

2) Wójt Gminy Przemęt jest uprawniony do odstąpienia od przeprowadzenia kontroli, o której 

mowa w pkt 1, o czym informuje Wnioskodawcę na piśmie. W przypadku odstąpienia od 

przeprowadzenia kontroli, Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednio 

dokumentacji fotograficznej, dokumentacji technicznej pieca lub informacji dotyczących 

aktualnego źródła ciepła (rok produkcji, rodzaj opału, moc znamionowa) lub informacji 

o aktualnym sposobie odprowadzenia ścieków wraz z dokumentacją fotograficzną.”   

2. W § 5 ust. 3 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: 

„ 8) dane z tabliczki znamionowej źródła ciepła.” 

3. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
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„4. Dokumenty o których mowa w ust. 3 pkt. 1 – 8, wymagane do rozliczenia, Wnioskodawca 

przedkłada w formie kopii wraz z oryginałami do wglądu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

inwestycji.” 

4.  § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przed wypłatą dotacji, Komisja może przeprowadzić kontrolę w formie oględzin z udziałem 

Wnioskodawcy w celu sprawdzenia i udokumentowania realizacji inwestycji. Z przeprowadzonej 

kontroli sporządza się protokół wraz z dokumentacją fotograficzną stanowiącą załącznik do 

protokołu.” 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt 

 

       Elżbieta Wita 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr …/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia … 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 

terenie Gminy Przemęt 

 

Wprowadza się zmiany w uchwale w celu doprecyzowania warunków udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

na terenie Gminy Przemęt. 

Projekt uchwały został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji 

zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 t.j.) oraz Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zgodnie z art. 7 ust. 3a powyższej ustawy. W dniu 15 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Przemęt otrzymał 

opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 15 kwietnia 2022 r. znak 

DBD.pp.0220.149.2022, w której organ nie zgłasza uwag do projektu uchwały. Prezes UOKiK 

w opinii z dnia 19 kwietnia 2022 r. również nie zgłosił zastrzeżeń do projektu uchwały. 

 W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.  

 

 

Wójt Gminy Przemęt 

      /-/ Janusz Frąckowiak 

 


