UCHWAŁA NR XLVII/658/2018
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/621/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2018 roku w
sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do
dofinansowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875, ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.
U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/621/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do
dofinansowania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 3255) zmienia się § 4 ust. 2, który otrzymuje

brzmienie:
„2. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości
nakładów
wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, jednak nie więcej niż:

inwestycyjnych

a) 4 000 złotych w przypadku dotacji na usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów budowlanych
zawierających

azbest, przy czym maksymalny

koszt

usunięcia ( demontaż, transport,

unieszkodliwianie) 1Mg odpadów zawierających azbest nie może być większy niż 1600 złotych,
zaś w przypadku usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów (bez demontażu)
łączny ich koszt nie może przekroczyć kwoty 800 zł/Mg,
b) 4 000 złotych w ramach dotacji na zmianę sposobu ogrzewania polegającej na:
- zakupie i montażu nowego kotła gazowego, olejowego lub elektrycznego o nominalnej mocy
cieplnej do 30 kW,
- zakupie i montażu nowych kolektorów słonecznych,
c) 4 000 złotych lub 6 000 złotych w ramach zmiany sposobu ogrzewania w tym:
- do 4 000 złotych przy zakupie i montażu jednego nowego kotła gazowego, olejowego lub
elektrycznego o nominalnej mocy cieplnej (Qn) mieszczącej się w przedziale 30 kW < Qn < 55 kW,
- do 6 000 złotych w przypadku zakupu i montażu nowych dwóch lub więcej kotłów (gazowy,
olejowy lub elektryczny) o łącznej nominalnej mocy cieplnej (Qn) w przedziale 30 kW < Qn <55 kW,
d) 6 000 złotych w ramach dotacji na zmianę sposobu ogrzewania polegającej na:
- przyłączeniu obiektu budowlanego do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- zakupu i montażu nowego kotła gazowego, olejowego lub elektrycznego o nominalnej mocy
cieplnej powyżej 55 kW,
e) 6 000 złotych w przypadku zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o całkowitej mocy
mieszczącej się w przedziale od 3 kW do 12 kW,
f) 2 000 złotych lub 4 000 złotych w ramach dotacji na zagospodarowanie wód
i roztopowych polegającej na:

opadowych

- do 2 000 zł w przypadku zakupu i montażu systemu retencyjnego lub retencyjno - rozsączającego
powodującego częściowe odciążenie kanalizacji miejskiej od dopływu wód opadowych
i roztopowych z terenu nieruchomości Wnioskodawcy,
- do 4 000 złotych w przypadku zakupu i montażu systemu retencyjnego lub retencyjno
- rozsączającego powodującego całkowite odciążenie kanalizacji miejskiej od dopływu wód opadowych
i roztopowych z terenu nieruchomości Wnioskodawcy (trwałe odcięcie od sieci miejskiej)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Leszna
Barbara Mroczkowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/658/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/621/2018 z dnia 22
marca 2018r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do
dofinansowania.
Planowana zmiana ww. uchwały wynika z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
sprecyzowanych, na posiedzeniu Kolegium Izby, które odbyło się w dniu 24.04.2018 r.
W związku z powyższym zmieniono § 4 ust. 2 ww. Uchwały, a mianowicie zdanie : „Dotacja
celowa może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów inwestycyjnych wynikających z
przedłożonych rachunków lub faktur, jednak nie więcej niż :” otrzymuje brzmienie : „Dotacja celowa
może być udzielona w wysokości nakładów inwestycyjnych wynikających z przedłożonych rachunków
lub faktur, jednak nie więcej niż:” pozostałe zapisy uchwały pozostawiono bez zmian.
Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opracował:
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