
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

                                              Zarządzenie Nr 345/2019
    Prezydenta Miasta Kalisza 

                  z dnia 5 lipca 2019 r.  

w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu
ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego
systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 ust. 6  uchwały Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie  kosztów  inwestycji  proekologicznych  realizowanych  przez  podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych
będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. Urz.  Woj.  Wielkopolskiego  
z 2018 r. poz. 2078) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się dotację celową na dofinansowanie inwestycji proekologicznych polegających na
zmianie systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne, zrealizowanych przez podmioty
lub jednostki zgodnie z załącznikiem 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 do zarządzenia Nr 345/2019
                                                                                 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019r.
                                                                                 w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie
                                                                                 kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na
                                                                                 ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego          
                                                                                 systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).

Wykaz osób fizycznych i podmiotów, którym przyznano dofinansowanie
na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne

L. p. Osoby fizyczne i podmioty, którym przyznano
dofinansowanie na zmianę ogrzewania 

z węglowego na ekologiczne

Wysokość dotacji
 [zł]

1. Robert Leśniewski 1 786,77

2. Krzysztof Trzeciak 3 316,40

3. Małgorzata Dyderska 4 616,00

4. Agnieszka Ciesielska 3 163,50

5. Aleksander Sobański 2 798,41

6. Karol Pietrzak 5 000,00

7. Małgorzata Baran 5 000,00

8. Renata Krystyna Biczkowska 5 000,00

9. Jerzy Salamon 10 800,00

10. Sylwester Borkowski 6 399,99

11. Radosław Karbowski 4 304,01

12. ,,Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
w Kaliszu

5 000,00
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