
UCHWAŁA NR XXXVII/222/22 
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE 

z dnia 4 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na 

dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła 
ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/178/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 maja 2018 roku wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) spełniać wymagania dla kotłów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012;”; 

2) w § 7 ust. 1otrzymuje brzmienie: 

„3. Dotacja celowa obejmuje wydatki poniesione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zdzisław Goliński 
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UZASADNIENIE 

 
 

Celem zmiany uchwały nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. jest ujednolicenie terminów ponoszenia 
wydatków zgodnie z programem „Czyste Powietrze”. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., 
poz. 743) projekt uchwały 10 lutego 2022 roku został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezes UOKiK przedstawił swoje zastrzeżenia w dniu 
17 lutego 2022 roku w kwestii wskazania w uchwale okresu obowiązywania możliwości udzielania pomocy. 
Okres obowiązywania możliwości udzielania pomocy został przedłużony uchwałą nr XXX/186/21 Rady 
Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na 
nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka. Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przedstawił swoje stanowisko w dniu 16 lutego 2022 roku nie zgłaszając uwag do projektu uchwały. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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