UCHWAŁA NR XII/117/2019
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące
ochronie powietrza, realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa
kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
2019 r. poz. 506), w związku z art. 400 a ust. 1 pkt. 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5-6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwałę Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie
powietrza, realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego
i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 zmienia się w sposób następujący: w załączniku do Uchwały, w § 4 skreśla się
dotychczasową treść ust. 1 i nadaje mu brzmienie:
„1. Wysokość dotacji na zmianę systemu ogrzewania dla ww. właścicieli z tytułu wymiany kotła na
paliwo stałe (węgiel, koks), likwidację pieców kaflowych, pieca stalowego lub innego niebędącego
kotłem c.o. i zainstalowanie ogrzewania, o którym mowa w § 2 ust. 2 - wynosi łącznie 50%, z czego 25,1 % wypłaca się z budżetu Gminy Otmuchów i 24,9 % ze środków unijnych w ramach RPO
WO na lata 2014-2020, przy czym kosztami kwalifikowanymi są:
1) koszty związane z demontażem poprzedniego kotła na paliwo stałe, zakupem nowego źródła
ciepła i montażem kotła lub pompy ciepła;
2) koszty zakupu potrzebnych materiałów do wykonania lub wymiany instalacji c.o. w tym:
wkład kominowy, grzejniki, rury, zawory, pompy obiegowe itp.;
3) koszt wykonania ww. wewnętrznej instalacji c.o. niezbędnej do funkcjonowania kotła/ pomy
ciepła.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
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