
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania 
służące ochronie powietrza w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej 
emisji realizowana w ramach programu KAWKA” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 

2016-2018.

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 jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała nr XXIV/334/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 
na zadania służące ochronie powietrza w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej 
emisji realizowana w ramach programu KAWKA” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza w ramach programu „Poprawa jakości
powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA” na terenie
miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018.

Uchwałą nr XXIV/334/16 z dnia 29 czerwca 2016r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
określiła zasady udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach
programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach
programu KAWKA” na lata 2016-2018. Podjęcie tej uchwały było wymagane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako jeden z elementów wniosku
składanego przez Miasto w celu uzyskania środków finansowych na realizację programu
priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w
ramach programu KAWKA na lata 2016-2018.

Pismem z dnia 11.08.2016r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi poinformował Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, że w związku
z decyzją Zarządy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w sprawie wycofania się z realizacji Programu pn. Poprawa jakości powietrza
KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” (Uchwała Zarządu NFOŚiGW nr b/32/5/2016
z dnia 12 lipca 2016 r.) zmuszony jest odstąpić od realizacji Programu Priorytetowego „Poprawa
jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA”.

Mając na uwadze powyższe oraz zachowanie porządku prawnego zasadnym jest wycofać
z
obrotu prawnego uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. nr
XXIV/334/16 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące
ochronie powietrza w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej
emisji realizowana w ramach programu KAWKA” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
na lata 2016-2018.
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