
Uchwała Nr 1250/2014 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 29 października 2014 r.  
 
w sprawie:  wyboru wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska  

oraz udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2014 roku  
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 i art. 403 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)  
oraz § 2 ust. 1, § 5 ust. 6 i § 10 uchwały nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego  
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu 
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska oraz § 4 ust. 1 i 4 
Regulaminu określającego szczegółowy tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 518/2012 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 409/2012 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego trybu 
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Kwalifikuje się wnioski do realizacji o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
w 2014 roku. 

2. Wykaz zakwalifikowanych wniosków, o których mowa w ust. 1 wraz z kwotą dofinansowania  
i ubiegającym się o dofinansowanie podmiotem stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 2 
 

1. Udziela się dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na zadanie określone w § 1 ust. 1  
na łączną kwotę 23 644,10 zł. 

2. Szczegółowe zasady realizacji inwestycji oraz rozliczenie jak również kwota dotacji zostaną 
określone w umowach. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Budownictwa i Środowiska.  
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Podpisy członków Zarządu: 

Maciej Sonik                                           ………………………… 

Sabina Gorzkulla – Kotzot                   ………………………… 

Genowefa Kozubek – Kopecka           ………………………… 

Tomasz Sokołowski                              ………………………… 

Ryszard Reszczyński …………………………. 



                                                                                      

Załącznik  
do uchwały Nr 1250/2014 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

 z dnia 29 października 2014 r.  
                     

 

Lp. Wnioskodawca Nazwa inwestycji 
Kwota 

dofinansowania 

1. Irena Boronowska Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

2. Hubert Kiel Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

3. Maria Gramala Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1658,00 zł 

4. Andrzej Loch Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1164,08 zł 

5. Ryszard i Jadwiga Sobczak Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

6. Róża i Bernard Stach Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1359,00 zł 

7. Jan Gołąb Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

8. Irena Hytrek Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1591,27 zł 

9. Bernard Manek Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

10. Gerard Miedza Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1591,27 zł 

11. Liliana John Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

12. Alicja i Henryk Widera Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

13. 
Magdalena Śmieja-Ohlaszeny,  
Bogusz Ohlaszeny 

Wymiana kotła c.o. węglowego na 
gazowy 

1707,24 zł 

14. Roman Hosz Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1503,44 zł 

15. Marian Kampa 
Wymiana kotła c.o. węglowego na 
opalany biomasą 

2000,00 zł 



 


