
ZARZĄDZENIE NR 0050.0465.2021 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 13 września 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie 
zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację 

przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji 

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372), w związku z Uchwałą Nr XXII/192/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 października 2020 r. 
w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., 
poz. 7499) 

ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE: 

§ 1. 1. Ogłosić konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej 
emisji. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia. 

3. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców w sprawie zmiany Regulaminu 
przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących 
ograniczeniu niskiej emisji. 

4. Wyznacza się obszar przeprowadzenia konsultacji obejmujący teren całej Gminy Ornontowice. 

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Ornontowice. 

6. Do udzielania wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Naczelnika Wydziału Środowiska 
i Gospodarki Nieruchomościami. 

7. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia. 
W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice. 

8. Opinie można wnosić w postaci papierowej lub elektronicznej. 

9. Koperty zawierające opinie w postaci papierowej należy zaadresować z dopiskiem: "Dotyczy 
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji”.  

10. Opinie wnoszone za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać na adres: ug@ornontowice.pl, 
w temacie wiadomości należy wpisać: "Dotyczy konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć 
służących ograniczeniu niskiej emisji”. 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej Gminy  
www.bip.ornontowice.pl, strony internetowej Gminy www.ornontowice.pl     oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Naczelnik Wydziału Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Projekt 
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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice 
na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 400a ust. 1 pkt 21) i pkt 22), art. 403 ust. 5 Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację 
przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXII/192/20 Rady 
Gminy Ornontowice z dnia 22 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7499) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) W Rozdziale 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Dotacja przeznaczana będzie na zakup: 

– kotła  opalanego  biomasą z automatycznym  podawaniem  paliwa, nieposiadającego rusztu 
awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie - urządzenie musi spełniać wymagania 
Ekoprojektu, 

– kotła gazowego kondensacyjnego - spełniającego wymagania klasy efektywności energetycznej min. 
A, co potwierdza etykieta energetyczna, 

– kotła  olejowego  -  spełniającego  wymagania  klasy  efektywności  energetycznej  min.  A,  co  
potwierdza etykieta energetyczna, 

– pompy ciepła - spełniającej wymagania klasy efektywności energetycznej min. A+, co potwierdza 
etykieta energetyczna, 

– węzła cieplnego, 

– innych urządzeń i systemów ekologicznego ogrzewania zasilanych energią elektryczną - kotły 
elektryczne, inne  elementy  grzewcze  (np.  promienniki  podczerwieni,  maty  grzewcze)  wraz  
z urządzeniem  sterującym, zapewniających ciepło dla całego budynku mieszkalnego.”; 

2) W Rozdziale 2 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wysokość  dotacji  nie może  przekroczyć  50%  wartości  urządzenia  (dla  jednego  budynku  lub  
lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż: 

– kocioł opalany biomasą – 2.500,00 zł, 

– kocioł  gazowy  kondensacyjny;  kocioł  olejowy;  węzeł  cieplny;  inne  urządzenia  i systemy 
ekologicznego ogrzewania zasilane energią elektryczną  – 3.000,00 zł, 

– pompa ciepła – 3.500,00 zł.”; 

3) W Rozdziale 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Termin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć 31 października (natomiast zgłoszenia do 
rozliczenia zadania nie może przekroczyć 10 listopada), a w przypadku wniosków złożonych w terminie od 
1 października do 15 listopada termin zakończenia i zgłoszenia do rozliczenia zadania upływa 15 grudnia 
danego roku.”. 
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§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego przy czym § 1 pkt. 1 i 2 
Uchwały wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., natomiast § 1 pkt. 3 Uchwały wchodzi w życie 
21 października 2021 r. 
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