
Zarządzenie Nr 364/BWP/2021

Prezydenta Miasta Knurowa

z dnia 05.10.2021 r.

w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  naboru  wniosków  i  realizacji  projektu  grantowego

pn.:  „Czyste  Powietrze  -  wymiana  źródeł  ciepła  w  indywidualnych  gospodarstwach

domowych  w  Gminie  Knurów-  ETAP  II”  planowanego  do  realizacji  w  ramach

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020,

działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze- konkurs.

Działając na podstawie:

 art.  31  oraz  art.  33  ust.  1  i  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku  o  samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć  zasady  ubiegania  się  o  granty  na  wymianę  źródeł  ciepła  na terenie  Gminy

Knurów  według  Regulaminu  naboru  wniosków  i  realizacji  projektu  grantowego

pn.:  „Czyste  Powietrze  -  wymiana  źródeł  ciepła  w  indywidualnych  gospodarstwach

domowych  w  Gminie  Knurów-  ETAP  II”  w  brzmieniu  stanowiącym  Załącznik  nr  1

do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Ustalić termin naboru wniosków od dnia 6 października 2021 r. do dnia 4 listopada 2021

r.  zgodnie  z  brzmieniem  Ogłoszenia  o  naborze  określonym  w  Załączniku  nr  2

do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Odpowiedzialnym  za  wykonanie  Zarządzenia  jest  Naczelnik  Wydziału  ds.  Funduszy

Strukturalnych  Promocji  i  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi   (w  zakresie

przygotowania  wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych)  i Naczelnik  Wydziału

Gospodarki  Komunalnej,  Restrukturyzacji  i  Ochrony Środowiska (w zakresie realizacji

projektu po otrzymaniu dofinansowania). 



§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów

Pani Krystynie Kosteleckiej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Adam Rams
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