
ZARZ^DZENIE NR d3!~J 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 8.2.:JAf.. 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta i

Gminy Chorzele stanowiacym zalacznik do Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy

Chorzele nr 48/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu

Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy Chorzele (ze zm.)

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym

(t.j.Dz.U.2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozniejszymi zmianami) zarzadza si? , co nast?puje:

§1-

W Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach, stanowiacym

zalacznik do Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 48/2012 z dnia 30 kwietnia

2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy Chorzele ( ze

zm.), wprowadza si? nastejmjace zmiany:

1) w § 10 ust. 6 dodaje sif pkt 7 o nastepujacy m brzmieniu:

„7) stanowisko pracy zarzadca energetyczny";

2) w § 10 ust. 6 dodaje sic pkt 8 o nastcpujacym brzmieniu:

„5) stanowisko pracy ds. poboru oplat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi";

3) w § 25 ust. 1 po pkt 54 dodaje sie nastepujqcc pkt:

„55 ) kontrola kosztow energii,

56 ) prognozowanie zuzycia energii,

57) opracowanie koncepcji dzialan energooszczednych,

58) monitorowanie procesow realizacji zalozonych w dokumentach

planistycznych gminy przedsiewziec zmierzajqcych do redukcji zuzycia energii i

emisji C02 oraz innych zanieczyszczen,

59) przygotowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych w zakresie

efektywnosci energetycznej i ochrony klimatu,

60) wspolpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagujqcymi



racjonalne uzytkowanie energii,

61) weryfikacja deklaracji o wysokosc oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,

62) przygotowywanie projektow decyzji ustala jaeych wysokosc oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przepisow

ustawy Ordynacja Podatkowa,

63) przygotowywanie projektow decyzji okreslaj^cych wysokosc oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przepisow

ustawy Ordynacja Podatkowa,

64) kontroia terminowosci regulowania wplat z tytulu zagospodarowania

odpadami komunalnymi,

65) przeprowadzanie kontroli w zakresie gospodarowania odpadami

komunalnymi,

66) sporzadzanie sprawozdawczosci w zakresie gospodarowania

odpadami komunalnymi".

§2.

Wykonanie zarzadzenia powierza si? Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

URMISTRZ

mgr Beata Szczepankow^-.:


