
ZARZĄDZENIE NR 2655/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 26 sierpnia 2022 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 
2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu nr 1615/2021 z dnia 5 maja 2021 r. 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, obejmujące Załącznik do zarządzenia, poprzez wprowadzenie zmian w umowie o 
powierzenie grantu stanowiącej Załącznik nr 13 do Regulaminu Projektu w następującym brzmieniu:

1. W § 10 ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia podczas kontroli niewłaściwego wydatkowania Grantu lub sytuacji, 
w której Grantobiorca poprzez swoje działanie uniemożliwi przeprowadzenie kontroli następuje 
negatywna ocena RKOG, po której Grantodawca wszczyna procedurę rozwiązywania Umowy oraz 
zwrotu udzielonego Grantu”..

2. W § 14 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Umowa zostanie rozwiązana przez Grantodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:”. 

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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