
Zarządzenie Nr 0050.GKiOŚ.199.2021

Burmistrza Miasta Ustka

z dnia 8 września 2021 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka Nr 0050.IKiOŚ.204.2019 z dnia 23

sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia powołania Zespołu ds. Oceny Wniosków oraz

Panelu Ekspertów w Programie „Zielona Ustka” oraz określenia ich zadań.”

Na podstawie:  art.30 ust.2  pkt  3 i  4  w zw.  z  art.  31,  ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 0050.IKiOŚ.204.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 23 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia powołania Zespołu ds. Oceny Wniosków oraz Panelu Ekspertów w

Programie „Zielona Ustka” oraz określenia ich zadań.”, zmienia się:

1)  treść § 1 ust. 1 pkt 3 który otrzymuje brzmienie:  „Agnieszka Szubert - Inspektor

Wydziału  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,”;

2) treść § 2 ust. 1 pkt 3 który otrzymuje brzmienie: „Adam Meller-Kubica – Naczelnik

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,”;

3) treść § 3 ust. 3 który otrzymuje brzmienie: „Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu

oraz  Panelu  Ekspertów  zapewni  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska,”;

§ 2.

Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ustka

/-/ Jacek Maniszewski



Uzasadnienie

1. Cel wydania zarządzenia.

Zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  0050.IKiOŚ.60.2019  z  dnia  15  marca  2019  roku  w  sprawie

wdrożenia działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce Miasto Ustka przystępuje do

realizacji  Programu  „Zielona  Ustka”.  Celem  programu  jest  zwiększenie  aktywności

mieszkańców Ustki w tworzeniu nowych terenów zieleni lub rewaloryzacji istniejących. Jest

to kolejna forma partnerstwa z mieszkańcami, obok Budżetu Obywatelskiego czy inicjatywy

lokalnej.  W ramach programu oczekujemy na pomysły  ustczan  dotyczące  stworzenia lub

odnowienia  skwerów,  rabat,  nasadzeń  przyulicznych,  parkletów,  „mebli  miejskich”,  łąk

kwietnych,  parków  itp.  ale  także  propozycji  działań  edukacyjnych,  informacyjnych

związanych  z  problematyką  terenów zieleni.  W tym celu  należy  powołano Zespół  Oceny

Wniosków, który dokonuje oceny formalnej i wykonalności złożonych propozycji zadań oraz

Panel Ekspertów odpowiedzialny za wybór zadań do realizacji.

W związku z  wprowadzeniem zmian w regulaminie  organizacyjnym Urzędu Miasta Ustka

zaszła potrzeba wprowadzenia zmiana do przedmiotowego zarządzenia.

2. Przewidywane skutki finansowe.

Nie  przewiduje  się  zmian  finansowych  spowodowanych  wejściem  w  życie  niniejszego

zarządzenia. Planowane wydatki finansowe wiążą się z osiągnięciem tych samych celów co w

zmienianym zarządzeniu. Koszt pracy ekspertów zewnętrznych w roku 2021 wyniesie 3000

zł.

3. Źródła finansowania.

Budżet Miasta Ustka.

Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

/-/ Adam Meller-Kubica


