
ZARZĄDZENIE NR 207/2022 

WÓJTA GMINY RUDZINIEC 

z dnia 07 lipca 2022r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie: zasad przyznania                           

i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                   

z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-azbestowych” 

 

 

    Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2  pkt. 3 i 4 i art. 33 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym                                 

(t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.3 i art.247 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 

 
Wójt Gminy Rudziniec zarządza: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się następujące zmiany do Zarządzenia nr 26/2022 z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie: 

zasad przyznania i rozliczenia dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej                                            

i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana rur cementowo-

azbestowych”: 

 

 - § 1  Załącznika nr 1 do Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:  

„Dotacja celowa przeznaczona jest dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej             

w Rudzińcu na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych i udziału własnego w  kosztach kwalifikowalnych 

zadania budżetowego pn. „Wymiana rur cementowo-azbestowych” realizowanego w ramach Programu 

Inwestycji Strategicznych Polski Ład” 
 

- § 4 ust.1  Załącznika nr 1 do Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„Dotujący zobowiązuje się przekazać na realizację zadania dotację w wysokości: 438 500,00 zł (słownie: 

czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) z działu 010, rozdziału 01043 § 6210 z podziałem : 
- na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych zadania w wysokości 188.500,00 zł (słownie sto osiemdziesiąt 

osiem tysięcy pięćset złotych 00/100); 

- na pokrycie udziału własnego w kosztach kwalifikowalnych zadania w wysokości 250.000,00 zł (dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)” 
 

- § 8 ust.2  Załącznika nr 1 do Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„Dotowany sporządzi i przedstawi Dotującemu najpóźniej do dnia 25.01.2023 r. rozliczenie końcowe z 

wykonania zadania  zawierające wykaz poniesionych nakładów na realizację w/w zadania z podziałem na 
koszty niekwalifikowalne i kwalifikowalne oraz wymagane dokumenty. Szczegółowość rozliczenia 

wykorzystania dotacji określona została w tabeli nr 1.” 

§ 2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej                               

i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu. 
 

§ 3 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                     Wójt Gminy 

 

             mgr Krzysztof Obrzut 
 


