
 

 

 

Zarządzenie  Nr 10 /2017                              

Burmistrza Piławy Górnej 

z dnia 13 stycznia 2017 r.  

 
w sprawie: określenia wzorów wniosku i umowy o przyznanie dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

ustalenia terminu składania wniosków oraz powołania Komisji ds. udzielania dotacji w 2017 r. 

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.), w związku z § 3 ust.3, § 4 ust.2 i § 7 

uchwały Nr 22/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2011 r.                       

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustala się wzór: 

1) wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni 

ścieków, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, 

2) umowy o dotację na dofinansowanie budowy  przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiący 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Powołuje się  Komisję ds. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w następującym składzie osobowym: 

1) Izabela Woronowicz        - Zastępca Burmistrza 

2) Danuta Gołębiowska        - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska          

                                   w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej 

3) Kamila Wodecka              - Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska 

                                                     w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej  

4)  Piotr Bahyrycz                   - Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych 

                                                      w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej. 

 

2. Zadania Komisji określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

3. Zakończenie pracy Komisji nastąpi po przyjęciu sprawozdania końcowego przez Burmistrza 

Piławy Górnej. 

 

§ 3 

1.   Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w formie pisemnej, na formularzu wniosku 

określonym w załączniku nr 1, w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta w Piławie Górnej                                         

lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69,                                  

58-240 Piława Górna, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. do godz. 1500. 

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

2.   W przypadku złożenia wniosków na łączną kwotę przewyższającą wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na rok 2017, o wysokości dotacji i kolejności ich przyznania 

zdecyduje Burmistrz Piławy Górnej, w oparciu o analizę wniosków dokonaną przez Komisję. 

3.  Wnioski złożone w terminie a nie zrealizowane z uwagi na wyczerpanie środków 

przeznaczonych w budżecie gminy na 2017 r. zostaną przesunięte do rozpatrzenia na rok 

następny. 

 



§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 

  


