UCHWAŁA NR II/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań
inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, zmienionej uchwałą nr
XLIII/305/2017 z dnia 25 października 2017r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) oraz art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Rada Miejska
w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na
realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – w zakresie
zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 w sposób następujący:
1. § 5. ust.21 Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie o treści:Realizacja inwestycji musi zakończyć się do
31 maja 2019 r.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Brzesku
mgr Maria Kądziołka
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