Zarządzenie nr BO.0050. 37. 2015
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie wyznaczenia pracowników do kontroli procesu odbierania odpadów komunalnych
zebranych na terenie gminy Ozimek.

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2013r. poz. 594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W związku z treścią §2 ust. 7 umowy nr ZZP.272.10.2013.JM z dnia 22.07.2013r.
wyznaczam następujących pracowników, zwanych dalej „pracownikami” do kontroli procesu
odbierania odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Ozimek przez firmę
wykonującą usługi zbierania odpadów:
1) Roman Bajorek
2) Marcin Widera
3) Zbigniew Koziarz
4) Andrzej Wolny
5) Jacek Ginter
6) Mirosław Michalczyk
7) Krzysztof Koźlik
8) Damian Lewandowski
9) Zbigniew Kowalczyk
10) Andrzej Górecki
11) Bolesław Czyżewski
12) Arkadiusz Ulman
13) Artur Korzyniec
14) Adam Frąk
15) Stanisław Ogorzałek
2. Pracownicy wymienieni w ust.1 będą wykonywać kontrolę procesu odbierania odpadów
komunalnych zgodnie z ustalonym cotygodniowym harmonogramem stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Pracownicy wykonują kontrolę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45
do 15:00 na podstawie imiennego upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
4. Z przeprowadzonej kontroli pracownik ma obowiązek sporządzić dzienny raport wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2 .Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.
§ 3 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia
2015r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr BO.0050.37.2015
Burmistrza Ozimka
z dnia 30 marca 2015 r.

UPOWAŻNIENIE Nr …………………………..
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
1. art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, Nr 594
z późn. zm.),
2. art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w zw. z art. 379-380 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 1232 z późn. zm.)
3. Zarządzenie Burmistrza Ozimka Nr BO.0050.37.2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie
wyznaczenia pracowników do kontroli procesu odbierania odpadów komunalnych
zebranych na terenie gminy Ozimek
Upoważniam:
Pana

…………………………….-

pracownika

UGiM

Ozimek

legitymującego

się

D.O. Nr……….. wydanym przez Burmistrza Ozimka
do przeprowadzenia kontroli w zakresie procesu odbierania odpadów komunalnych
zebranych na terenie gminy Ozimek.

Upoważnienie ważne jest od dnia 01.04.2015. do dnia 30.04.2015r.
Upoważnienie przedłuża się do dnia …………………………………
………………………..…………………
Pieczęć i podpis
osoby
wydającej upoważnienie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr BO.0050.372015
Burmistrza Ozimka z dnia 30 marca 2015 r.

RAPORT KONTROLI

1)Dzień kontroli:……………………………………..
2)Osoby obecne podczas kontroli :
- Przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
.………………………….......................................................................................................................................
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko)
– przedstawiciele Zakładu Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach
42-224 Częstochowa ul. Kosmowskiej 6
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
3) Zakres i obszar kontroli:
…................................................................................................................................................................
5) Środek transportu: Kierowca + nr rejestracyjny samochodu świadczącego wywóz odpadów
…................................................................................................................................................................
Ustalono co następuje:
1) Godzina wyjazdu:………………………………………………………………………….
2) Waga samochodu przed wyjazdem:………………………………………………
3) Godzina powrotu:………………………………………………………………………….
4) Waga samochodu po powrocie:…………………………………………………….
5) Waga opróżnionego samochodu:…………………………………………………..
Uwagi:
…................................................................................................................................................................
...….............................................................................................................................................................
.....…...........................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
...….............................................................................................................................................................
.....…...........................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
...….............................................................................................................................................................
.....…...........................................................................................................................................................
Raport sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
raport odczytano wszystkim obecnym.
…..................................................
(podpisy stron/pełnomocników i osób obecnych)

….............................................................
(podpisy przedstawicieli UGiM Ozimek )

