
UCHWAŁA NR XXXII/195/2021 
RADY GMINY GODÓW 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania na realizację 
przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Zapora 

antysmogowa - walka ze smogiem w Gminie Godów" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 5, pkt 21 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) 

Rada Gminy Godów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się uchwałę nr XXXI/188/2021 Rady Gminy Godów z dnia 29 marca 2021 roku w zakresie 
załącznika w postaci regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych 
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Godów w ramach projektu "Zapora antysmogowa - walka ze 
smogiem w Gminie Godów" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste 
powietrze - konkurs, realizowanego w formule grantowej w ten sposób, że: 

1) zmienia się § 8 ust. 3, który otrzymuje następującą treść: "Lista podstawowa po spełnieniu kryterium 
merytoryczno-punktowego zostanie upubliczniona na stronie internetowej i/lub wywieszona na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Gminy. Lista będzie zawierać numer ewidencyjny przydzielony każdemu 
wnioskowi"; 

2) zmienia się § 9 ust. 6, który otrzymuje następującą treść: "Grant wykorzystany niezgodnie z celami 
Projektu, pobrany nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych 
w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)"; 

3) skreśla się §9 ust. 7, natomiast dotychczasowemu §9 ust. 8 zostanie nadana nowa numeracja §9 ust. 7; 

4) skreśla się §10 ust. 2, natomiast dotychczasowym §10 ust. 3-8, zostanie odpowiednio nadana nowa 
numeracja §10 ust. 2-7; 

5) skreśla się z załącznika nr 1 punkty 1 i 6, przy jednoczesnej odpowiedniej zmianie numeracji pozostałych 
punktów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Antoni Tomas 
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