
 

 

 
 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 39/2023 
BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA 

z dnia 16 lutego 2023 r. 
 

w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania kompletności i poprawności 
wniosków o dotację celową na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły 
ekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy 
Władysławowo 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz § 6 ust. 9 i 10 załącznika do uchwały nr XLV/874/2022 Rady 
Miejskiej Władysławowa z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania 
dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków 
budżetowych Gminy Władysławowo na lata 2021-2023 ze zm., zwanego dalej Regulaminem 

 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Powołuje się Komisję do sprawdzania i opiniowania wniosków o dotację na wymianę 
niskoemisyjnych źródeł ciepła w następującym składzie: 

1. Grażyna Janusch 

2. Iwona Rohde 

3. Bożena Dehling 

4. Alicja Barzowska 

5. Anna Sanocka-Silska 

 
§ 2 

    Zakres działania Komisji, o której mowa w § 1 obejmuje w szczególności:  
1. sprawdzenie kompletności i zgodności pod względem formalnym wniosków o udzielenie 

dotacji celowej,  

2. sprawdzenie spełnienia przez Beneficjenta wszystkich kryteriów określonych  

w programie , 

3. opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej  

4. przedkładanie Burmistrzowi Władysławowa zaopiniowanych wniosków o przyznanie 

datacji celowej, celem akceptacji, 

5. dokonywanie oględzin, kontroli w zakresie realizacji inwestycji objętej wnioskiem o 

przyznanie dotacji celowej w szczególności pod kątem: likwidacji lub trwałego odcięcia 

urządzenia opalanego węglem lub koksem od istniejącej instalacji grzewczej bądź 

likwidacji lub trwałego odcięcia pieca lub trzonu kuchennego od przewodów 

kominowych, prawidłowej realizacji inwestycji zapewniającej osiągnięcie zamierzonego 

efektu ekologicznego.  

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Środowiska i Gospodarki 
Odpadami. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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