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z dnia  22 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY GODÓW 

z dnia .................... 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 (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) 

Rada Gminy Godów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia treść § 5. ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXI/188/2021 Rady Gminy Godów z dnia 
29 marca 2021 roku 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", zmienionej uchwałą Rady Gminy Godów nr XXXII/195/2021 z dnia 29 kwietnia 
2021 roku oraz Uchwałą rady Gminy Godów nr XXXV/219/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w ten sposób, 
że otrzymuje on następujące brzmienie: "Grant składa się ze środków pochodzących  z projektu i jest 
przekazywany na podstawie umowy powierzenia grantu po spełnieniu warunków określonych w umowie 
i niniejszym regulaminie. Wysokość grantu będzie 
każdorazowo ustalana indywidualnie z uwzględnieniem maksymalnej kwoty określonej w ust. 1, 
przedłożonych dokumentów rozliczeniowych oraz zasad Projektu". 

§ 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. 
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UZASADNIENIE 

Wprowadzana niniejszą uchwałą zmiana do regulaminu dookreśla sposób finansowania 

grantów. Montaż finansowy wydatkowanych środków w projekcie zgodnie z regulaminem 

konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 4.6. Czyste Powietrze określa maksymalny 

poziom finansowania. W zależności od przyjętego montażu finansowego granty mogą być 

finansowane ze środków projektu pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) oraz wkładu własnego z budżetu Gminy, który musi być wykazany w 

projekcie. 
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