
ZARZĄDZENIE NR 19/ 22 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie: przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej                                 

                  w Mysłowicach 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.                   

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ), art. 219, art. 251 i art. 252 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Uchwały nr 

L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 

2022 rok zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. W budżecie miasta Mysłowice na 2022 r. dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej                    

w Mysłowicach przyznana została dotacja przedmiotowa na pokrycie różnicy czynszu i opłat za 

media  za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne w wysokości 

400 000 zł. 

2. Przekazuje się przyznaną Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach dotację 

przedmiotową w wysokości 400 000 zł w 3 transzach: 

a) I transza w wysokości 100 000 zł płatna w terminie do 20 stycznia 2022 roku, 

b) II transza w wysokości 150 000 zł płatna w terminie do 15 kwietnia 2022 roku, 

c) III transza w wysokości 150 000 zł płatna w terminie do 16 sierpnia 2022 roku. 

3. Kontrolę finansową wydatkowania przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach 

przyznanej dotacji przedmiotowej w ramach systemu kontroli finansowej sprawować będzie 

Wydział Infrastruktury Miejskiej. 

4. Zobowiązuje się Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach do 

przedkładania kwartalnie pisemnego sprawozdania z wykorzystania dotacji przedmiotowej  w             

terminach do : 15 kwietnia 2022 r., 15 lipca 2022 r., 15 października 2022 r., i 15 stycznia 2023 r. 

          Sprawozdanie to powinno zawierać szczegółowe zestawienie rzeczowo – finansowe  zadania. 

5. Termin wykorzystania dotacji – 31.12.2022 rok 

           Termin zwrotu niewykorzystanej dotacji – do 31.01.2023 rok 

6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu miasta 

Mysłowice wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 

dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości 

 

 

 



§ 2 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Miejskiej  

oraz Dyrektorowi MZGK. 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice  

i Skarbnikowi Miasta. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  
                                                                                                                                           PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE   

                                                                                                                                               ( - ) DARIUSZ WÓJTOWICZ                                                                                                                                        

                                 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. IM 

2. Dyrektor MZGK 

3. OR 

 

………………………………………………… 
                      ( pieczątka i podpis ) 


