
UCHWAŁA NR 32/2020 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

z dnia 4 marca 2020 r. 

 

w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków 

i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach 

mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz na podstawie rozdziału XII. Postanowienia końcowe, 

ust. 2 Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń 

grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, 

przyjętego na podstawie uchwały nr 39/2018 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą 

w Rybniku z dnia 30 kwietnia 2018 r.(ze zm.)  

 

Zarząd Związku  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

W związku z realizacją projektu pn. „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych 

w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020: 

1. Nie dopuszcza się częściowej rezygnacji z montażu jednej z instalacji wybranych przez 

Wnioskodawców na etapie składania wniosku o przyznanie grantu.  
 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany wariantu wymiany kotła w uzasadnionych przypadkach (np. 

opóźnienia w wykonaniu sieci gazowej w rejonie budynku) po uprzedniej analizie dostępnych 

środków finansowych przeznaczonych na dany rodzaj instalacji.  
 

3. Dopuszcza się do udziału w projekcie osoby, które nie były wnioskodawcami na etapie składania 

wniosków o przyznanie grantu, jednak stały się właścicielami/współwłaścicielami /użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości (np. w wyniku dziedziczenia, otrzymania darowizny, kupna), dla której 

wniosek o przyznanie grantu złożył ówczesny właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty, 

pod warunkiem złożenia przez te osoby oświadczenia o podtrzymaniu chęci udziału w projekcie 

i przejęciu na siebie praw i obowiązków dotychczasowego wnioskodawcy. 
 

4. Dopuszcza się do udziału w projekcie Wnioskodawców, którzy byli wnioskodawcami na etapie 

składania wniosków o przyznanie grantu dla nieruchomości, a stali się właścicielami/ 

współwłaścicielami/użytkownikami wieczystymi innej nieruchomości (np. w wyniku dziedziczenia, 

otrzymania darowizny, kupna), dla której wniosek o przyznanie grantu złożył ówczesny 



właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty, pod warunkiem złożenia przez te osoby 

oświadczenia o podtrzymaniu chęci udziału w projekcie i przejęciu na siebie praw i obowiązków 

dotychczasowego wnioskodawcy. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                    Zastępca Przewodniczącego Zarządu  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

                                       (-) Piotr Kuczera 

 

 


