
 

 

Zarządzenie Nr 488/2017 

Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 17 sierpnia 2017 r. 

 
w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy 

nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      (Dz. 

U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zm.) oraz § 4 ust.4 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. Wielk. z 2017 r., poz. 342 ze zm.), zarządza się, co 

następuje: 

 

 

§ 1. 

Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji oceniającej poprawność wykonania przyłącza 

nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba, zawierającego ocenę 

dotyczącą weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji celowej, przyznaje się dotacje celowe, 

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 

Komunalnej przy udziale Naczelnika Wydziału Finansowego. 

 

§ 3. 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

    w z. Prezydenta Miasta Kalisza 

    /…/ 

    Barbara Gmerek 

    Wiceprezydent Miasta Kalisza 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do zarządzenia nr.488/2017 

Prezydenta Miasta Kalisza 

 z dnia 17 sierpnia 2017 r. 

w sprawie przyznania dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów wykonania 

przyłącza nieruchomości do miejskiej 

sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. 

 

 

Wykaz przyznanych dotacji celowych na wykonanie  przyłączy  nieruchomości                   

do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba 
 

 

Lp.  

Jednostki i podmioty, w tym osoby fizyczne, którym 

przyznano dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza 

nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną 

likwidacją szamba 

 

 

Wysokość  dotacji celowej (zł) 

1 2 3 

1 Grażyna Paszyn 1.082,40 zł 

2 Izabela Stempniak 2.000,00 zł 

3 Piotr Balcerzak 1.254,24 zł 

4 Tomasz Matyjasz    302,01 zł 

5 Hubert Kaźmierski 1.968,00 zł 

6 Urszula Drążek 2.000,00 zł 

7 Barbara Majewska 2.000,00 zł 

  8 Tomasz Zdanowicz 2.000,00 zł 

  9 Zbigniew Stępień 2.000,00 zł 

10 Wioletta Płotek 2.000,00 zł 

11 Dorota Tchórz 2.000,00 zł 

12 Marek Prus 2.000,00 zł 

13 Andrzej Jeziorski 2.000,00 zł 

 OGÓŁEM: 22.606.65 zł 

 

 

 

    w z. Prezydenta Miasta Kalisza 

    /…/ 

    Barbara Gmerek 

    Wiceprezydent Miasta Kalisza 

 


