
Projekt

UCHWAŁA Nr 17.185.2016
Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 17 maja 2016  r.

w sprawie zmiany uchwały NR 10.104.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 lipca 
2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446)

Rada Miejska w Krzepicach 
uchwala:

§ 1. W uchwale NR 10.104.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice” wprowadza się następujące 
zmiany:
1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice”,
2. § 1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Krzepice” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:

Anna Krzak



Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmiany uchwały NR 10.104.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 lipca 
2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice”

Rada Miejska w Krzepicach uchwałą Nr 40.303.2013 z dnia 14 listopada 2013 r.  wyraziła 
wolę  przystąpienia  do  opracowania  i  wdrażania  planu  gospodarki  niskoemisyjnej 
realizowanego                        w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna  
środowisku  i  efektywność  energetyczna  –  Działanie  9.3  Termomodernizacja  obiektów 
użyteczności  publicznej  –  plany  gospodarki  niskoemisyjnej  (KONKURS  nr 
2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Po przyjęciu uchwałą Nr 10.104.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 lipca 2015 roku 
opracowanego dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice”, Gmina 
Krzepice wystąpiła w dniu 14.09.2015 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o płatność. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował,  że  uchwała 
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice wymaga poprawy, 
gdyż musi zawierać słowa „przyjęcie do realizacji”. Wprowadzenie zmiany jest  warunkiem 
zatwierdzenia wniosku o płatność.

Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Miejskiej w Krzepicach projektu uchwały 
jest uzasadnione.


