Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony powietrza realizowanych w ramach Programu ograniczenia
niskiej emisji, przyjętego przez Radę Miejską Cieszyna Uchwałą Nr XLVI/483/14 Rady
Miejskiej Cieszyna z dnia 28 sierpnia 2014r.

W budżecie Miasta Cieszyna na 2015 rok, zaplanowano realizację zadania p.n.:
"Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy". W ramach
omawianego zadania będą realizowane inwestycje z zakresu ochrony powietrza przewidziane
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji, przyjętego przez Radę Miejską Cieszyna
Uchwałą Nr XLVI/483/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Na realizację omawianego zadania pozyskano dotację, która przekazana zostanie
beneficjentom ostatecznym wspomnianego programu. Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym oraz Prawem ochrony środowiska w celu udzielania dotacji celowych z budżetu
gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza, konieczne jest
określenie zasad jej udzielania.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie omawiany projekt uchwały podlega konsultacjom w trybie
określonym w uchwale Nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego. Konsultacje ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.108.2015
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 lutego 2015 roku. Nadzór nad ich przebiegiem
sprawował Zespół powołany wymienionym wyżej zarządzeniem. Konsultacje trwały od dnia
6.02.2015 roku do dnia 16.02.2015 roku. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
umieszczono na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie http://bip.um.cieszyn.pl, w
zakładce Konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, w
gablocie na I piętrze.
W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w
Cieszynie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Zgodnie z
§ 1 ust. 7 uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 roku w
sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego, obowiązek przeprowadzenia konsultacji został spełniony.
Jednocześnie projekt uchwały został zgłoszony 6 lutego 2015 r. jako projekt programu
pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis, Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK w terminie 14 dniu może przedstawić
zastrzeżenia dotyczące przejrzystości udzielania pomocy. W przypadku zgłoszenia uwag Rada
Miejska Cieszyna zostanie o tym poinformowana i podjęte zostaną stosowne działania.

