
Zarządzenie nr 27/2015 

Burmistrza Miasta Lęborka 

z dnia 10.03.2015 r. 

 

  

w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących 

modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach 

konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2015). 

 

Na podstawie: - art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), 

 - 

 

 

 

- 

 

Uchwały Nr XIX-251/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.06.2012 r. 

w sprawie ustalenia trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji 

celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu miasta 

Lęborka na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, 

regulaminu konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” 

(edycja 2015) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Określam szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł 

energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” 

(edycja 2015), w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zwane dalej 

„Zasadami”. 

§ 2 

Określam wzór wniosku o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej 

na terenie Gminy Miasto Lębork w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia, zwanego dalej „Wnioskiem”. 

§ 3 
Powołuję Komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących 

modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w składzie: 

1. Agnieszka Kozłowska  - przewodnicząca Komisji, naczelnik Wydziału Ochrony    

                                        Środowiska i Gospodarki Odpadami, 

2. Monika Prystupa         - sekretarz Komisji, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska  

    i Gospodarki Odpadami, 

3. Krzysztof Mikołajczyk - członek Komisji, specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska  

    i Gospodarki Odpadami, 

zwaną dalej „Komisją”. 

§ 4 
Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku. 

 

§ 5 

Traci moc Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 25.02.2014 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł 

energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” 

(edycja 2014). 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


