
UCHWAŁA NR XXXVII/447/2018
RADY GMINY PSARY

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne 

źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr 
XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875 z zm.) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077) art. 403 ust. 2-5, art. 400a ust 1 pkt 22 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 z zm.) Rada Gminy Psary uchwala: 

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie udziału w projekcie „Słoneczna Gmina – odnawialne 
źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” przyjętym uchwałą nr XXVIII/309/2017 
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu 
„Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” 
i zmienionym uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.: 

a) §1 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Projekt – projekt pn. „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii 
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” ubiegający się o dofinansowanie z Unii Europejskiej ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, częściowo w ramach poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła 
energii – ZIT, a częściowo w ramach poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs jako część 
Projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie 
Gmin Partnerskich. 

b) W §1 dodać ustęp 20 w brzmieniu: „Projekt partnerski – należy przez to rozumieć projekt pn. „Odnawialne 
źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”, planowany do 
realizacji w partnerstwie z innymi gminami z terenu województwa śląskiego, ubiegający się 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.” 

c) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w projekcie jest 
Lista rankingowa uwzględniająca kolejność złożenia wniosku. Inwestorzy, według kolejności złożenia 
wniosku, kwalifikowani są w pierwszej kolejności do projektu planowanego do złożenia w ramach 
poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, RPO WSL 2014-2020. Liczba inwestorów 
zakwalifikowanych do udziału w projekcie realizowanym w ramach poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła 
energii – ZIT, RPO WSL 2014-2020 zależy od możliwości finansowych Gminy i pozyskanego przez Gminę 
dofinansowania. Pozostali Inwestorzy, według kolejności złożenia wniosku, kwalifikowani będą do udziału 
w Projekcie partnerskim. Liczba inwestorów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie partnerskim zależy 
od możliwości finansowych Gminy i pozyskanego przez Gminę dofinansowania w ramach Projektu 
partnerskiego.” 

d) W §5 dodać ustęp 17 w brzmieniu: „Inwestor, który w ramach projektu, ubiega się o dofinansowanie pompy 
ciepła c.o. jest zobowiązany do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe w ciągu 30 dni od 
momentu montażu pompy ciepła c.o. potwierdzonej protokołem odbioru robót, co zostanie potwierdzone 
stosownym dokumentem.” 
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e) W §5 dodać ustęp 18 w brzmieniu: „Inwestor, który w ramach projektu, ubiega się o dofinansowanie do 
gruntowej pompy ciepła jest zobowiązany dostarczyć do Urzędu Gminy w Psarach kompletny projekt robót 
geologicznych obejmujący wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi opracowany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn.zm.), wykonany na koszt i zlecenie Inwestora, w terminie do dnia 
28 lutego 2018 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Psary. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Psary 

Jacenty Kubica
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Uzasadnienie
Gmina Psary planuje aplikować o dofinansowanie projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła 
energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” ze środków Europejskiego i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
w ramach dwóch konkursów: w ramach poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT oraz w ramach 
poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, jako część Projektu partnerskiego pn. „Odnawialne 
źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”. W związku 
z powyższym, zmiana zapisów Regulaminu udziału w projekcie ma na celu uwzględnienie informacji o dwóch 
potencjalnych źródłach dofinansowania projektu, a także dostosowanie warunków przystąpienia Inwestora do 
projektu z uwzględnieniem dwóch źródeł dofinansowania. Ponadto zmiana Regulaminu zmienia warunki 
udziału w projekcie Inwestora, który ubiega się o dofinansowanie pompy ciepła c.o. Taki Inwestor jest 
zobowiązany do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe w ciągu 30 dni od momentu 
montażu pompy ciepła c.o. potwierdzonej protokołem odbioru robót, co zostanie potwierdzone stosownym 
dokumentem. Powyższa zmiana wynika z zasad dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i konieczności utrzymania rezultatów projektu 
w okresie trwałości. W treści Regulaminu wprowadzono także zapis informujący, iż Inwestor, który w ramach 
projektu, ubiega się o dofinansowanie do gruntowej pompy ciepła jest zobowiązany dostarczyć do Urzędu 
Gminy w Psarach kompletny projekt robót geologicznych, wykonany na koszt i zlecenie Inwestora, w terminie 
do dnia 28 lutego 2018 r. Jest to dokument niezbędny do wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego na 
potrzeby projektu, jednakże koszt wykonania tego specjalistycznego opracowania nie będzie pokrywany przez 
Gminę. 
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