
Zarzqdzenie Nr 11812018 
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku 

z dnia 11 stycznia 2018 roku 

w sprawie: powdania Zespdu do spraw weryfikacji wnioskbw o przyznanie dotacji na budowe 
przydomowych oczyszczalni Sciekdw oraz trybu pracy i zakresu obowiqzkbw czlonku 
Zespdu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., Nr 1875, z @in. zm.), w zwiqzku z $ 2 ust. 13 Regulaminu przyznawania 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni Sciekbw na terenie gminy Miasto i Gmina Serock 
stanowiqcego zalqcznik do Uchwaly Nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012 roku 
w sprawie okreSlenia zasad dofinansowania budowy p~ydomowych oczyszczalni Sciekbw na terenie 
gminy Miasto i Gmina Serock, zarzqdzam co nastepuje: 

§ 1 
1. Powolujq Zespbl do spraw weryfikacji wnioskbw o przyznanie dotacji na budowe przydomowych 

oczyszczalni Sciekbw w nastepujqcym skladzie: 
1) Tadeusz Kanownik - Sekretarz Miasta i Gminy Semck - Przewodniczqcy Zespolu 
2) Katarzyna Szmyt - Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa - 

Z-ca Przewodniczqcego Zespdu 
3) Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock - Czlonek 
4) Marek Bqbolski - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji lnwestycji - Czlonek 
5) Jakub Szymahski - Kierownik Gospodarki Gruntami i Planowania Przestlzennego - Czlonek 

2. W plzypadku, gdy Kierownik danego referatu nie ma motliwoSci wzigcia udzialu w pracach 
Zespdu, wbwczas do tych prac wyznacza pracownika tego referatu. 

5 2 
Zespd pracuje w oparciu o regulamin przyznawania dofinansowania, w szczegblnoSci ocenia spdnienie 
przez wnioskodawc6w warunkow przyznawania dotacji na budow? przydomowych oczyszczalni 
Sciekbw. 

§ 3 
Dla podejmowania rozstnygniet przez Zesp61 pot~ebna jest obecnoSt wszystkich czlonkbw Zespdu. 

§ 4 
1. Pracami Zespdu kieruje Przewodniczqcy. 
2. W przypadku nieobecnoSci Przewodniczqcego obowiqzki jego przejmuje Zastqpca 

Przewodniczqcego Zespdu. 
3. Do zadah Przewodniczqcego nalety: 

1) wyznaczanie posiedzeh Zespolu, 
2) podzial mi@zy czlonkami Zespdu prac podejmowanych w trybie mboczym, 
3) nadzorowanie prawidlowoSci prac Zespdu oraz sporzqdzanie pmtokolbw z posiedzeh. 

§ 5 
1. Zespd, po katdorazowym zakonczeniu weryfkacji wnioskbw, przekazuje Burmistrzowi protokd, 

ktbry stanowi podstawe do podpisania umbw z wnioskodawcami o dofinansowanie kosztbw 
budowy przydomowych oczyszczalni Sciekbw. 

2. Obsluge kancelaryjno-technicznq prac Zespdu zapewnia Referat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa 
i LeSnictwa. 

§ 6 
Traci moc Zarzqdzenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 941812015 z dnia 17 czerwca 2015 r. 

9 7 
Zarzqdzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania 


