
 
 

UCHWAŁA NR LIII/439/2022 
RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ 

z dnia 10 sierpnia 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr LI/430/2022 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 29 czerwca 2022 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna 

na realizację zadań w ramach „Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 lub poddziałanie 4.4.3. w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 400 a ust. 1 pkt 5, 21, 22 w związku 
z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r., poz.1973 
z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mszanie Dolnej uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr LI/430/2022 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 29 czerwca 
2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Mszana 
Dolna na realizację zadań w ramach „Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 lub poddziałanie 4.4.3 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1 pkt 17 skreśla się wyrazy: „niedziałająca jako przedsiębiorca,” 

2) w §7 ust. 1 skreśla się wyrazy: „jest uzasadnienie ekonomiczne i społeczne planowanej inwestycji, które” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna 

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

   
Przewodniczący Rady 

 
 

mgr inż. Janusz Matoga 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 sierpnia 2022 r.

Poz. 5449
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