
UCHWAŁA NR XXVI/271/20 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póżn, zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 20, 
pkt 22 i art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 1219 z późn, zm.) a także Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice na lata 2016-
2020 przyjętego uchwałą Rady Gminy Branice Nr XXIII/224/16 z dnia 21 listopada 2016r. zaktualizowanego 
uchwałą Rady Gminy Branice Nr IX/92/19 z dnia 20 maja 2019r. 

Rada Gminy Branice 
uchwala co następuje : 

§ 1. Dokonuje zmiany postanowienia §5 ust. 1 Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego 
ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice, stanowiącego Załącznik 
do Uchwały Rady Gminy Branice Nr XXVI/272/17 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice poprzez 
nadanie mu nowego następującego brzmienia: 

„ Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem 
i zainstalowaniem nowego źródła ciepła do wysokości 60 % ceny zakupu i montażu, nie więcej niż: 

1) 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) dla kotłów gazowych i kotłów na pellet, 

2) 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące  pięćset złotych) dla pozostałych źródeł ciepła”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodnicząca  Rady 
Gminy Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 
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