
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2019
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy 
Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz § 6 ust.12, § 8 ust. 2 i 4, § 9 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy 
Lipie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”

Wójt Gminy Lipie 
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję, której przedmiotem działania jest:

1) przeprowadzanie odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) kontrola eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, na której budowę przyznano dofinansowanie.

2. W skład Komisji  powołuje się :

1) przewodniczący komisji - Anna Komendacka

2) zastępca przewodniczącego- Anna Beksa

3) członek - Mieczysław Kobiela

4) członek - Mariusz Pilśniak

5) członek - Krzysztof Słomian

§ 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.54.2019 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 29 lipca 2019 r. 

Regulamin Komisji

§ 1. Komisja, zwana dalej Komisją pracuje w oparciu o: regulamin komisji, uchwałę nr III/26/2018 Rady 
Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy 
lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie” z późn.zm, ustawę Prawo Ochrony 
Środowiska, ustawę o finansach publicznych.

§ 2. 1.  Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji, w przypadku jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego komisji. Przewodniczący komisji reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Komisja  podejmuje czynności po zgłoszeniu takiej potrzeby przez pracownika urzędu gminy zajmującego 
się prowadzeniem spraw w sprawie przydzielania dotacji, do przewodniczącego komisji.

3. Posiedzenia, wizje i kontrole w terenie komisji są protokołowane. Protokoły sporządza członek komisji 
wybrany przez przewodniczącego.

4. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy składu Komisji, w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego.

§ 3. Członków Komisji obowiązuje tajemnica służbowa i ochrona danych osobowych wnioskodawców oraz 
członków ich gospodarstw domowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE.

§ 4. Dla skutecznego i prawnego działania Komisja może funkcjonować, jeżeli w jej składzie pozostają 
minimum trzy osoby, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
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