
ZARZĄDZENIE NR 177/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu dla 
Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.

Na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 9 programu dla Miasta Szczecina „Szczecin bez azbestu”, 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/1061/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 
14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez 
azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu 
z zabudowy miejskiej Szczecina” ( zm. Uchwała Nr IV/15/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 
13 stycznia 2015 r.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Szczecin bez 
azbestu”, zwaną dalej Komisją, w składzie:

Przewodniczący:

1) Edward Maliszewski – Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie – samorządowy zakład 
budżetowy Gminy Miasto Szczecin,

Zastępca Przewodniczącego:

2) Dariusz Januszek – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd 
Miasta Szczecin,

Członkowie:

3) Monika Małachowska - Wasylko - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska,

4) Lesław Rodak - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta 
Szczecin,

5) Elżbieta Jechna – Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie - samorządowy zakład 
budżetowy Gminy Miasto Szczecin,

Sekretarz:

6) Krystyna Dyczkowska – Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie - samorządowy zakład 
budżetowy Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie wniosków w ramach programu „Szczecin bez 
azbestu”, w tym ocena złożonych wniosków oraz przedstawianie ich do akceptacji 
dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie oraz dyrektorowi jednostki 
organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin właściwej ds. gospodarki odpadami.

§ 3. Komisja działa w oparciu o regulamin pracy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych

w Szczecinie.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 132/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 
2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu 
„Szczecin bez azbestu” oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 177/15

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI
DS. REALIZACJI PROGRAMU
„SZCZECIN BEZ AZBESTU”

§ 1. 1. Komisja rozpoczyna swoją pracę z dniem jej powołania i działa do momentu 
zakończenia realizacji programu „Szczecin bez azbestu”, zwanego dalej programem.

2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.

3. Pod nieobecność Przewodniczącego pracami Komisji kieruje Zastępca 
Przewodniczącego.

4. Komisja pracuje w składzie nie mniejszym niż czteroosobowym.

§ 2. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy:

1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz,

2) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji i ich prowadzenie,

3) podział między członków Komisji prac podejmowanych w trakcie rozpatrywania 
wniosków,

4) nadzór nad prawidłowym protokołowaniem posiedzeń Komisji,

5) inicjowanie działań mających na celu prowadzenie różnych form popularyzacji programu 
wśród mieszkańców Szczecina,

6) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji programu.

§ 3. 1. Komisja kwalifikuje do realizacji wnioski o uczestnictwo w programie według 
zasad określonych w załączniku do Uchwały Nr XLII/1061/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 
14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez 
azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu 
z zabudowy miejskiej Szczecina” (zm. Uchwała Nr IV/15/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 
13 stycznia 2015 r.).

2. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu oraz ich kompletność.

3. Pierwszeństwo w realizacji wniosków o uczestnictwo w programie mają w kolejności 
jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, osoby fizyczne oraz właściciele, 
użytkownicy i administratorzy budynków użyteczności publicznej.

4. W przypadku braków formalnych wniosku Komisja wzywa wnioskodawcę do ich 
uzupełnienia w terminie 21 dni pod rygorem odrzucenia.

5. Wnioski zakwalifikowane do uczestnictwa w programie, które nie zostaną zrealizowane 
z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu 
w danym roku budżetowym, zostają skierowane do zrealizowania w pierwszej kolejności 
w następnym roku budżetowym.
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§ 4. Lista wniosków zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie wymaga akceptacji 
dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie oraz zatwierdzenia przez dyrektora 
jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin właściwej ds. gospodarki odpadami.
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Uzasadnienie

Wydanie zarządzenia jest niezbędne w celu realizacji programu dla Miasta Szczecina 

pn. ,,Szczecin bez azbestu’’, podjętego w drodze uchwały przez Radę Miasta w dniu
14 grudnia 2009 r. Nr XLII/1061/09 ( zmiana: Uchwała Rady Miasta Szczecin z dnia 13
stycznia 2015 r Nr IV/15/15). 

Zarządzenie powołuje Komisję ds. realizacji programu pn. „Szczecin bez azbestu’’ oraz
określa regulamin pracy Komisji. Zadaniem Komisji jest realizacja programu, w tym ocena
złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przedstawienie wniosków odpowiadających
wymogom formalnym do akceptacji. 

Wniosek o powołanie Komisji, zgodnie z § 8 programu, przedłożył dyrektor Zakładu Usług
Komunalnych. W związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi zmianie ulega
skład osobowy komisji. Zarządzenie Nr 132/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca
2010 r. w sprawie powołania Komisji do realizacji Programu „Szczecin bez azbestu”
i ustalenia regulaminu pracy Komisji, traci moc w związku ze zmianą składu osobowego
członków Komisji. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi samorządowego zakładu
budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. 
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