UCHWAŁA NR XLVII/1007/14
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 29 października 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji
celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych
i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2014”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)), art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2013 r.. , poz. 1232 z późn. zm.2))
§ 1. 1. W uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XLIV/910/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja
2014”3) wprowadza się następujące zmiany:
1) §3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Warunkiem udzielenia dotacji, o której mowa w §1 ust. 1, jest realizacja zadania zakwalifikowanego do
dofinansowania oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji w terminie do 30.06.2015.”;
2) §4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Środki finansowe określone umową, o której mowa w §3, przekazuje się w maksymalnie 2 transzach po
zrealizowaniu zadania, udokumentowaniu wydatków, przedłożeniu dokumentów wymaganych w §5 ust. 1 i
2 oraz §6 oraz dokonaniu kontroli wykonania prac objętych zadaniem przez Gminę Miasta Gdyni.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, poz. 379, poz. 1072

2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 21, poz. 888, poz. 1232. poz. 1238, M. P.z
2013 r. poz.729, poz. 821, Dz. U. z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146

3) Uchwałę
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