
UCHWAŁA NR XXII/199/21 
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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 
finansowania 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.  40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),  art.  403 ust. 2 i 4 ustawy  z  dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska Kolonowskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. § 2 ust. 2 uchwały Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 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 finansowania otrzymuje brzmienie: 

"Dotacja celowa może być udzielana: 

1) podmiotom określonym w art. 3 pkt 20 lit. a i c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w wysokości do 50% nakładów 
inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż 3 000,00 zł, 

2) dla podmiotów określonych w art. 3 pkt 20 lit.b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w wysokości nakładów 
inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż 
50 000,00 zł". 

2. § 3 ust. 3 uchwały Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 14 marca 2011 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 finansowania otrzymuje brzmienie: "Wnioski o 
dotację celową składa się do Burmistrza Kolonowskiego". 

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

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie 

W związku z rosnącymi kosztami, związanymi z wymianami starych pieców węglowych na bezwęglowe, 
bardziej ekologiczne, przez jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Rada Miejska Kolonowskiego podjęła decyzję o zwiększeniu 
kwoty dofinansowania dla ww. jednostek do 50 000,00 zł. Zależnie od wysokości kosztów inwestycji kwota 
podjęta w ww. uchwale może być maksymalna lub pomniejszona, na co wpływ będzie miało przedstawienie 
dokumentów i faktur z realizowanej inwestycji.
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