
UCHWAŁA NR XXI/155/2020 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Turku  z dnia 20 lutego 2020 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany 

niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła 

Na podstawie 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 400a ust 1 pkt 5, 
art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 
z  2019 r. poz. 1396) Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Zmienia się uchwałę nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Turku  z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów 
i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła, w taki sposób, iż § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,, Wnioski o przyznanie dotacji powinny być składane do dnia 30 września każdego roku lub do 
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym” 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

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

Wielkopolskiego. 
      
        Przewodniczaca Rady Miejskiej Turku 
         Mariola Kadrzyńska -Siwek
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Uzasadnienie

Rady Miejskiej Turku

z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Turku z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany
niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła

W związku z obowiązującym od dnia 20 marca 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem
epidemii oraz wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej utrudnieniami w swobodnej
możliwości złożenia wniosku, a więc ubiegania się o dotację celową na dofinansowanie wymiany
niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła zasadnym jest wydłużenie terminu na
złożenie przedmiotowego wniosku. W związku z powyższym wyznacza się nowy termin składania
przez mieszkańców Gminy Miejskiej Turek wniosków o dotację celową do dnia 30 września każdego
roku.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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