
UCHWAŁA NR XXXIX/437/2022 
RADY GMINY PODEGRODZIE 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XXXVIII/429/2022 w sprawie: ustalenia zasad 
udzielania dotacji na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka 

energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2. Obniżenie 
poziomu niskiej emisji - spr, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na ogrzewanie proekologiczne. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559  i 583), art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, 1718, 2269 i 2127), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie określającym zasady udzielania dotacji na realizację zadań w ramach projektu pn. 
„Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
Podegrodzie”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/429/2022 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 
31 marca 2022 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji na realizację zadań w ramach programu pod 
nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na 
paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2515), wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) W § 2: 

a) ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dotacja nie stanowi pomocy de minimis”,, 

b) uchyla się ust. 3. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Podegrodzie 

 
 

Józef Kotarba 
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