
Zarządzenie Nr 26.2018 

Burmistrza Drezdenka 

z dnia 14.03.2018 

 

 

w sprawie: utworzenia komisji do spraw monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z 

realizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” oraz „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do roku 2020”. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 40 Zarządzenia Nr 13.2015 Burmistrza Drezdenka 

Kierownika Urzędu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w 

Drezdenku Regulaminu Organizacyjnego  

zarządza się co następuje:  

 

§1 

 

1.Powołuje się komisję do spraw monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji 

„Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” 

oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do roku 2020”. 

2.Ustala się następujący skład komisji: 

a) Agata Kwiatkowska –Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, przewodniczący   

    komisji, 

b) Dorota Nowak –Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, 

c) Ewa Kowalik - Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, członek  

    komisji, 

d) Anna Oźminkowska –Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych, członek  

    komisji, 

e) Joanna Kucharska–Referat Budownictwa i Urbanistyki, członek komisji, 

f) Elwira Kaczmarek –Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, członek komisji, 

g) Patrycja Kaźmierczak –Referat Organizacyjny, członek komisji. 

h) Marta Margan- Referat Administracyjny, członek komisji.  

 

§2 

 

Do zadań członków komisji należy: 

1. bieżące monitorowanie realizacji zapisów „Programu ochrony powietrza dla strefy 

lubuskiej” oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do roku 2020” 

w zakresie swoich komórek organizacyjnych, 

2. formułowanie wniosków do Burmistrza Drezdenka dotyczących realizacji „Programu 

ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Drezdenko do roku 2020”, 

3. członkowie komisji przekazują przewodniczącemu komisji dane z realizacji działań 

zawartych w „Programie ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” oraz „Planie gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do roku 2020” w celu sporządzenia sprawozdań. 

 

 

 



§3 

 

Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w 

Drezdenku do współpracy z komisją do spraw monitorowania i prowadzenia 

sprawozdawczości z realizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” oraz „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko do roku 2020”. 

 

§4 

 

Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska: 

1. sporządza sprawozdania z realizacji zadań ujętych w „ Programie ochrony powietrza 

dla strefy lubuskiej” oraz  „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko 

do roku 2020” w terminie do 31 marca danego roku za rok poprzedni. 

 

 

§5 

 

 

Traci moc zarządzenie nr 41.2017 Burmistrza Drezdenka z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie  

utworzenia komisji do spraw monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji 

„Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Drezdenko do roku 2020”. 

 

 

§6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


