
 

ZARZĄDZENIE NR 25/2022  
                                                                   WÓJTA GMINY GŁUCHÓW 

 z dnia 20 czerwca 2022r. 

 

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu 

Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania  na ogrzewanie 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy 

Głuchów 
 

            Na podstawie „Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z 

budżetu Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych”  stanowiącego załącznik 

nr 1 do Uchwały nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Głuchów z dnia 6 marca 2020 r.  

      zarządzam, co następuje: 

 
 

          §1. Powołuje Komisję do  rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu 

Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania  na ogrzewanie 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy 

Głuchów 
 

       §2. W skład komicji wchodzą: 
 

1)  Magdalena Piekut      – Przewodnicząca                      (Zastępca Wójta Gminy); 

2)  Lech Kowara             – Zastępca Przewodniczącej      (Sekretarz Gminy); 

3) Ewa Milczarek           - Członek                                   (Skarbnik Gminy) 

4) Maria Banaszkiewicz – Członek   (Kierownik Referatu Rozwoju Gosp. i Inwestycji) 

 

                     §3. Komisja zostaje powołana w celu rozpatrywania wniosków złożonych w 2022r. 

                     §4. Komisja obraduje i przyjmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej dwóch jej członków. 

                     §5. Obsługę organizacyjno-techniczną pracy Komisji zapewnia Urząd Gminy. 

                     §6. Do zadań Komisji należy: 
 

1) rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji według kolejności ich złożenia z uwzględnieniem 

kryterium dochodowości; 

2) weryfikowanie poprawności i kompletności złożonych wniosków; 

3) wzywanie Wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o udzielenie dotacji jeżeli wniosek nie spełnia 

wymogów formalnych określonych w Regulaminie, W przypadku nieuzupełnienia wniosku w 

wyznaczonym terminie 7 dni Komisja pozostawia wniosek bez rozpoznania.  

4) negatywne rozpatrywanie wniosków, w których nie załączono oświadczenia o niezaleganiu z 

opłatami i podatkami wobec Gminy Głuchów; 

5) sporządzenie protokołu z rozpatrzenia złożonych wniosków wraz z propozycją dla Wójta Gminy 

przyznania dotacji  lub jej odmowy, 

6) publikowanie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Głuchów 

protokołu z rozpatrzenia wniosków podpisanego przez wszystkich członków Komisji. 
 

            §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Wójt Gminy 
 

 
                                                                                                                                      /-/ Jan Słodki 
 
  


