
ZARZĄDZENIE NR 1845/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu 
grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych 
opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie naboru. 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

zarządza się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu nr 1615/2021 z dnia 5 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez 
wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych” z późniejszymi zmianami 
w zakresie wydłużenia naboru do projektu granowego wśród mieszkańców Katowic. 

§ 2. Wyraża się zgodę na wydłużenie naboru do projektu grantowego wśród mieszkańców Katowic do dnia 
13.09.2021 r. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Zarządzania Energią. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta Katowice 
 
 

Marcin Krupa 
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