UCHWAŁA NR 48/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Biura Związku do wykonywania czynności
kontrolnych.
Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zw. z art 73a ustawy z dnia 8
marca 199 lr o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 9u ustawy z
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Zarząd Związku
uchwala, co następuje:
§i
1.Udziela się generalnego ( ogólnego ) upoważnienia następującym pracownikom Biura
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Arkadiuszowi Gryglewskiemu
Klaudii Julke
Bogumile Leszczyńskiej
Magdalenie Ludce
Agnieszce Łaniucha-Ciećko
Piotrowi Nagłowi
Karolinie Pareckiej
Aleksandrze Pochylskiej
Markowi Rudzińskiemu
Marcie Sieniawskiej
Annie Stroińskiej
Małgorzacie Sypule
Agnieszce Tadych
Marlenie Załachowskiej

do wykonywania czynności kontrolnych realizacji obowiązków przez:
1) właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi,
2) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu
Związku w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2.Pracownicy wskazani w ust.l dysponują prawem do samodzielnego wykonywania
czynności kontrolnych na podstawie imiennego upoważnienia.
§2

1. Upoważnia się Pana Andrzeja Gawłowskiego - Przewodniczącego Zarządu Związku do
wydawania
dla pracowników o których mowa w § 1 ust. 1
upoważnień do
przeprowadzenia kontroli odrębnie dla każdej kontroli wraz z określeniem zakresu
przedmiotowego kontroli.
2. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§3

Upoważnienia, o którym mowa w § 1 ust.l udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono
jednak z chwilą cofnięcia (odwołania) upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
§5

Traci moc uchwała nr 63/2017 Zarządu Związku z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie
upoważnienia pracowników Biura Związku do wykonywania czynności kontrolnych.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Karol (Jawłowski

