
Zarządzenie Nr 579/2018
Prezydenta Miasta Kalisza 

                           z dnia 13 września 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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.
Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji oceniającej poprawność wykonania zadania oraz
likwidację źródeł emisji opalanych paliwem stałym, zawierającego ocenę weryfikującą wnioski
o refundację kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne, przyznaje się
dotacje celowe, 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
/…/

Grzegorz Sapiński



                                           Załącznik do zarządzenia Nr 579/2018 
                                                     Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018r.

                                           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 jednostek lub podmiotów, którym przyznano dofinansowanie
na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne

Lp. Jednostki i podmioty, w tym osoby fizyczne, którym
przyznano dofinansowanie na zmianę ogrzewania 

z węglowego na ekologiczne

Wysokość dotacji
 [zł]

1. Jacek Mosica 5 688,50

2. Franciszek Paś 5 000,00

3. Sylwia Pokojowczyk 3 454,40

4. Paweł Korko 5 000,00

5. Adam Lis 3 280,00

6. Krzysztof Liberda 9 120,00

7. Agata Binek Liberda 4 960,00

8. Anna Przybyła 4 617,02

9. Agnieszka Tomczak 4 536,71

10. Daniela Kempska 2 747,45

11. Jan Szymański 5 000,00

12. Marcin Jasiński 4 211,20

13. Marian Matyszczak 4 935,20

14. Elżbieta Kowalska 5 000,00

15. Piotr Atłas 6 068,40

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński
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