
ZARZĄDZENIE NR 101/2020 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 5 listopada 2020 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 września 2019r. w sprawie ustalenia 
wzorów dokumentów i powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków i weryfikacji wykonanych robót 

w ramach regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na 
paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych 

zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020, 
poz. 713 z późn. zm./ w związku §5 ust. 1 i §7 ust. 5 uchwały Nr 88/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 
18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania 
poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysoko sprawne i ekologiczne 
źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska /Dz.Urz. Woj. 
Śl. z 2019, poz. 4499/ zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 87/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 września 2019r. w sprawie ustalenia 
wzorów dokumentów i powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków i weryfikacji wykonanych robót w ramach 
regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na 
wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
gminy Konopiska, §3 Zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Ustalam następujący skład osobowy Komisji: 

1) Przewodniczący Komisji – Piotr Ganczarek – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska 

2) Z-ca Przewodniczącego Komisji – Patrycja Michalczyk – inspektor 

3) Członek Komisji – Anna Ankowska – specjalista 

4) Członek Komisji – Joanna Janowska – inspektor 

5) Członek Komisji – Kinga Zygier – kierownik referatu Gospodarki i Rozwoju 

6) Członek Komisji – Sylwia Krawczyk – podinspektor 

7) Członek Komisji – Jarosław Kielan – inspektor 

8) Członek Komisji  - Agnieszka Rokosa - inspektor”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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