
ZARZĄDZENIE  Nr 132/21 

Wójta Gminy Strzeleczki  

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany 

źródła ogrzewania oraz oceniającej poprawność wykonania zadania 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z przyjętą Uchwałą Nr XXXVIII/248/21 Rady Gminy 

Strzeleczki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 

Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza, Wójt Gminy Strzeleczki zarządza, co 

następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie 

wymiany źródła ogrzewania oraz oceniającą poprawność wykonania zadania w następującym składzie: 

1) Małgorzata Wilk – Przewodnicząca Komisji; 

2) Klaudia Rogosch - Ryczyrz – Sekretarz; 

3) Kornelia Woś – Członek Komisji; 

4) Michaela Pollak – Członek Komisji. 

§ 2. Do zadań Komisji należeć będzie: 

1) Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji celowej; 

2) Sporządzanie umów z dotowanymi; 

3) Przeprowadzanie kontroli poprawności wykonania zadania; 

4) Przekazanie Referatowi Finansowo-Księgowemu polecenia wypłaty należnej dotacji. 

§ 3. Praca Komisji realizowana będzie w oparciu o „Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków 

budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza”, który został przyjęty jako 

załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/248/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy 

jakości powietrza. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej 

na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania oraz oceniającej poprawność wykonania zadania. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 88/21 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 4 sierpnia 2021 r.  

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  
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