
UCHWAŁA NR III/40/2019
RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie 

zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę 

źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, pkt 22, art. 403 ust. 1, 
ust. 4 pkt 1 lit. a) i b) oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 sierpnia 2013 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 799, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722, poz. 2161), Rada Powiatu 
w Głubczycach uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. 
w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom 
mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony 
powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2017 r. 
poz. 2907), wprowadza się następujące zmiany:

1) treść § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku 
budżetowym według kolejności ich składania, z zastrzeżeniem ust. 19.”,

2) w § 4 dodaje się ust. 19 o następującym brzmieniu: „W przypadku wymiany źródła ciepła w budynku 
wielorodzinnym z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi, mającymi wspólne dla wszystkich lokali 
dotychczasowe źródło ciepła, polegającej na odłączeniu budynku od dotychczasowego źródła ciepła, które 
ulega całkowitej likwidacji, wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. W tej 
sytuacji nie stosuje się § 5 ust. 3 regulaminu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Głubczycach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Radosław Gorzko
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