
Zarządzenie Nr 324/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 12 maja 2022 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie   udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  zadań
służących  ochronie  zasobów  wodnych  na  terenie  miasta  Kalisza,  polegających  na
gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.,
poz.  559) w związku z §  4 ust.  5 uchwały  XXXVII/548/2021 Rady Miejskiej Kalisza  z dnia 26
marca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie
zasobów  wodnych  na  terenie  miasta  Kalisza,  polegających  na  gromadzeniu  wód  opadowych
i roztopowych w miejscu ich powstawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021r., poz 2863), zarządza się,
co następuje:

§ 1 

Załącznik nr  1 zarządzenia Nr 322/2022r.  Prezydenta Miasta  Kalisza z  dnia 12 maja 2022r.  w
sprawie  zakupu  zbiorników służących  ochronie  zasobów  wodnych  na  terenie  miasta  Kalisza,
polegających  na  gromadzeniu  wód  opadowych  i  roztopowych  w  miejscu  ich  powstawania,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska przy udziale Naczelnika Wydziału Finansowego.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                     Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski
                                                                                     



Załącznik nr 1 do zarządzenia zmieniającego 
nr   324/2022 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia  12 maja 2022r. w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie 
zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, 
polegających na gromadzeniu wód 
opadowych i roztopowych w miejscu 
ich powstawania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr  322/2022

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej 
na dofinansowanie zadań służących ochronie 
zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, 

polegających na gromadzeniu wód 
opadowych i roztopowych w miejscu 

ich powstawania.

Wykaz  przyznanych  dotacji  celowych  na  dofinansowanie  zadań  służących  ochronie  zasobów
wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstawania.

Lp. Jednostki  i  podmioty,  w  tym  osoby  fizyczne,  którym
przyznano  dotację celową na  dofinansowanie  zadań
służących  ochronie  zasobów  wodnych  na  terenie  miasta
Kalisza,  polegających na gromadzeniu wód opadowych i
roztopowych w miejscu ich powstawania.

Wysokość dotacji celowej (zł) 

1 Krzysztof Hille 500,00 zł

2 Mirosława Druciarek 500,00 zł

3 Iwona Niczke 1 000,00 zł

4 Aneta Joachimkowska 969,96 zł

5 Mariusz Kubasik 500,00 zł

6 Marzena Pastuszak 500,00 zł

7 Marcin Ścisły 500,00 zł

8 Jacek Mucha 493,73 zł

9 Adam Mucha 493,73 zł

10 Dorota Stefankiewicz 2 000,00 zł

11 Izabela Jankowska 294,95 zł

12 Stanisław Woźniak 929,96 zł

13 Justyna Jędrusiak 1 000,00 zł

14 Anna Szczepanowska 500,00 zł

15 Marcin Strippel 953,00 zł

16 Stanisław Ibusz 2 000,00 zł

OGÓŁEM: 13.135,33 zł

Prezydent Miasta Kalisza
      /…/

  Krystian Kinastowski     


