
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2022 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków dotyczących udzielenia dotacji ze środków 
budżetu gminy na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubicz 

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz Uchwały Nr XXXVIII/510/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 
30 grudnia 2021 r., w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji  celowej na realizację 
zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 312) zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/528/22 Rady 
Gminy Lubicz z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w spawie określenia zasad i trybu 
udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. 
poz. 538), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję, której zadaniem będzie ocena wniosków dotyczących udzielenia dotacji 
na realizację zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Komisja dokonuje sprawdzenia prawidłowości i kompletności złożonego wniosku oraz opiniuje 
przyznanie dotacji na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 3. 1. Ustalam następujący skład osobowy Komisji: 

a) Przewodniczący Komisji - Wojciech Rakowiecki; 

b) Członek – Aneta Kaczmarek; 

c) Członek - Danuta Suchorzyńska; 

d) Członek - Patrycja Dolega; 

e) Członek – Agnieszka Rudowska. 

§ 3. 2. Komisja może prowadzić weryfikację wniosków w składzie minimum trzyosobowym. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

 

   

Zastępca Wójta 
 
 

Wojciech Rakowiecki 
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