
UCHWAŁA NR XXXV/317/2021 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 20 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie 
powietrza na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 

terenie Gminy Pietrowice Wielkie 

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz 
art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219 z późn. zm.), w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. W Regulamin udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie 
Gminy Pietrowice Wielkie w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pietrowice 
Wielkie", przyjętym uchwałą Nr XXXII//291/2021 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza 
na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy 
Pietrowice Wielkie (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2021 r., poz. ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się załącznik nr 5, 

2) załącznik numer ,,6” oznacza się jako załącznik nr,,5”, 

3) załącznik nr ,,7” oznacza się jako załącznik nr ,,6”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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