
UCHWAŁA NR RG.0007.64.2019

RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gmminy Kobiór nr RG0007.44.2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie  
przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji 
związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2019

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a), ust. 5 i 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j. z późn. zm.) po 
zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennnej, Komunalnej i Rolnictwa Rady Gminy Kobiór

§ 1. 

W załaczniku nr 1 do uchwały Rady Gmminy Kobiór nr RG0007.44.2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie  
przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji 
związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2019, (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2019r. poz.4220) zatytuowanym 
Regulaminem, § 2  ust 5  otrzymuje brzmienie:

"5.Wniosek o udzielenie dotacji na zadanie inwestycyjne planowane do realizacji należy składać 
w terminach od 1 do 31 lipca 2019r. lub od dnia 21 do 31 października 2019r. Wnioski, które wpłyną po 
dniu 31 października 2019r. nie będą rozpatrywane".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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