
ZARZĄDZENIE Nr V/249/2020 

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 

z dnia 29 maja 2020 r.  

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw organizacji 

przedsięwzięcia usuwania wyrobów lub odpadów zawierających azbest w ramach 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz  określenia 

wzorów dokumentów do realizacji tego przedsięwzięcia. 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz uchwały Nr X/92/2011 Rady Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu 

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zmienionej uchwałami: Nr XX/6/2012 z dnia 31 stycznia 

2012 r. i Nr LVI/8/2014 z dnia 2014 r. 29 maja 2014 r. , zarządza się co następuje: 

§1. W zarządzeniu Nr III/503/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 

z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw organizacji przedsięwzięcia 

usuwania wyrobów lub odpadów zawierających azbest w ramach dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  oraz  określenia wzorów dokumentów do realizacji 

tego przedsięwzięcia, zmienionym zarządzeniami: Nr III/203/2012 z dnia 29 marca 2013 r.,  

Nr III/261/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. Nr III/206/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r.,  

Nr III/353/2014 z dnia 3 lipca 2014r. i Nr IV/40/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.    

w § 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1)   ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Powołuje się Komisję do spraw organizacji przedsięwzięcia usuwania wyrobów 

lub odpadów zawierających azbest w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Ostrowiec Świętokrzyski, w następującym składzie: 

1) Piotr Mazik, 

2) Mariusz Kałuża, 

3) Jakub Cieszkowski, 

4) Włodzimierz Piotrowski, 

5) Piotr Szumlak” 

                 2)    po ust. 2 dodaje się  ust. 3 w  brzmieniu: 

„3. Działania podejmowane przez Komisję, o których mowa w ust. 2, dla swojej 

ważności wymagają udziału co najmniej trzech członków Komisji.”   

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.  

z up. Prezydenta Miasta  

Dominik Smoliński  

Wiceprezydent Miasta  

Ostrowca Świętokrzyskiego  


