
 

Zarządzenie nr 24.2020 

Burmistrza Drezdenka 

z dnia 28 lutego 2020r. 

 

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski dotyczące odpłatnego przekazania Gminie 

Drezdenko urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne 

i prawne z własnych środków finansowych.    

      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz § 36 Zarządzenia nr 14.2019 

Burmistrza Drezdenka Kierownika Urzędu z dnia 26  marca 2019 roku w sprawie nadania 

Urzędowi Miejskiemu w Drezdenku Regulaminu Organizacyjnego zarządzam co następuje : 

§1 

1. Powołuje Komisję opiniującą wnioski dotyczące odpłatnego przekazania Gminie Drezdenko 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne i prawne z 

własnych środków finansowych w składzie: 

a) Dorota Nowak Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska – 

koordynator, 

b) Jadwiga Baran Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska - przewodniczący 

komisji, 

c) Agata Kwiatkowska  Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska - członek 

komisji, 

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

e) Tomasz Czekajło  Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych - członek 

komisji,  

f) Bronisław Łesak Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych - członek 

komisji,  

g) Emilia Urbaniak Referat Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej- członek 

komisji, 

h) Patrycja Fabjańska  Referat Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej- członek 

komisji. 

§2 

Do zadań komisji należy opiniowanie wniosków  w sprawie odpłatnego przekazania Gminie 

Drezdenko urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych składanych przez osoby fizyczne                       

i prawne, które wybudowały przedmiotowe urządzenia z własnych środków finansowych. 

 

§3 

 

Komisja opiniowała będzie wnioski w składzie minimum czteroosobowym. 

 

§4 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony 

Środowiska. 



§5 

Traci moc zarządzenie nr 102.2019 Burmistrza Drezdenka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powołania komisji opiniującej wnioski dotyczące odpłatnego przekazania Gminie Drezdenko 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne i prawne z 

własnych środków finansowych.    

 

 

§6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 


