
UCHWAŁA NR XLI/252/2017
RADY GMINY W SULMIERZYCACH

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz 

z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy 
Sulmierzyce

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 400 a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403  
ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1888) uchwala się, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce na 
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii               
w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Sulmierzyce” stanowiącym załącznik do uchwały 
Nr XXXV/209/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia 
niskiej emisji na terenie Gminy Sulmierzyce, zmienionym uchwałą Nr XXXIX/237/2017 Rady Gminy 
w Sulmierzycach z dnia 05 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany 
źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej 
emisji na terenie Gminy Sulmierzyce wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść § 7 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „4. Termin składania wniosków                         
o udzielenie dotacji upływa 17 listopada każdego roku”.

2. Zmienia się treść § 7 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „5. Termin zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia nie może przekroczyć daty 15 grudnia danego roku”.

3. Zmienia się treść § 7 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „6. Wnioski złożone po dniu                            
17 listopada nie będą rozpatrywane, a dokumentacja zostanie zwrócona Wnioskodawcy”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.
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