
Zarządzenie Nr URO.0050.333.2017.MT
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 14 grudnia 2017r.

w sprawie wprowadzenia programu naprawczego dotyczącego realizacji zadań w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Działając na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017r. poz. 1875) zarządzam, co następuję:

§ 1.

Wprowadza  się  program  naprawczy  dotyczący  realizacji  zadań  w  zakresie  ochrony  środowiska
i gospodarki odpadami stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2.

Zobowiązuję  pracowników  tj.  Zastępcę  Wójta  Gminy  Poczesna  praz  podinspektora  ds.  ochrony
środowiska  i  gospodarki  odpadami  do  zapoznania  się  z  treścią  i  realizacją  niniejszego  programu
naprawczego dotyczącego ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Program naprawczy dotyczący realizacji
zadań w zakresie ochrony środowiska

i gospodarki odpadami.



Podstawą  niniejszego  programu  jest  analiza  ryzyka  zakresu  czynności  pracownika
ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zapisu dotyczącego
„Monitoringu  spraw  związanych  z  działaniem  Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego
Sp. z o.o. na terenie gminy Poczesna. Niniejszy program naprawczy ma służyć wzmocnieniu słabych
stron  dotyczących  wykonywanych  zadań  przez  Częstochowskie  Przedsiębiorstwo  Komunalne
Sp. z o.o.

I Analiza przyczyn

1.Wyróznia się trzy rodzaje przyczyn niepowodzenia:

- kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy

- analiza ryzyka

- plan szkoleń na rok 2018

I Cel programu

Poprawa  jakości  wykonywanych  czynności  na  stanowisku  podinspektora  ds.  ochrony  środowiska
i gospodarki odpadami. 
Dążenie do  systematycznego egzekwowania od Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Sobuczynie  recyklingu  przekazywanych odpadów remontowych przez mieszkańców
Gminy Poczesna do SPSZOK. 

1. Cel główny:

- przestrzeganie zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,           
ze szczególnym uwzględnianiem art. 3b. 

2. Cele szczegółowe:

- doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji prawa o ochronie środowiska,  ustawy o odpadach 
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- kształcenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania, 

- rozwiązywanie problemów w sposób wzorowy,

- podejmowanie decyzji,

- korelacja działań z zakresem wykonywanych czynności i aktualnymi przepisami prawa,

- wyeliminowanie błędów podczas realizacji zadań. 

II Założenia programu

1.Najważniejszymi założeniami programu są:

1)  wzmocnienie  komunikacji  poprzez  informowanie  mieszkańców  Gminy  Poczesna  w  sposób
skuteczny o możliwości przekazywania odpadów remontowych do SPSZOK.
2)  systematyczna  kontrola  miesięcznych  informacji  przekazywanych  przez  Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z  o.o.  w Sobuczynie  o odpadach przekazywanych do SPSZOK
przez  mieszkańców  Gminy  Poczesna  oraz  rocznego  sprawozdania  podmiotu  prowadzącego
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 



III Treść programu

Treść  programu  rozłożona  jest  na  stanowiska  Zastępcy  Wójta  Gminy  Poczesna  oraz  pracownika
ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

IV Działania Zastępcy Wójta Gminy Poczesna 

-  organizowanie  i  zapewnienie  nadzoru  nad  wykonywanymi  czynnościami  przez  pracownika
ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
- współpraca merytoryczna z pracownikiem ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami  dotyczącą
systematycznej  kontroli  informacji  przekazywanych  przez  Częstochowskie  Przedsiębiorstwo
Komunalne  Sp.  z  o.o.  w  Sobuczynie   o  odpadach  przekazywanych  do  SPSZOK  oraz  rocznego
sprawozdania przekazywanego przez przedmiotową instalację. 

V Działania pracownika 

Działania pracownika w zakresie realizacji programu:

- skuteczna współpraca z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. o dotycząca
przekazywania odpadów remontowych do SPSZOK i poddawaniu ich recyklingowi,
-  skuteczne  informowanie  mieszkańców  Gminy  Poczesna  o  możliwości  przekazywania  odpadów
remontowych do SPSZOK,
-  systematyczne  informowanie  przełożonego  o  współpracy  z  Częstochowskim  Przedsiębiorstwem
Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie.

VI Planowane działania

1. Zawarte poniżej zadania mają na celu:
- eliminację  naruszenia  prawa  w zakresie  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach
oraz ustawy o odpadach,
-  eliminowanie braku realizacji   ustawy o odpadach i  ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku
w  gminach,  w  tym  szczególnie  osiągnięcie  wymaganego  poziomu  recyklingu  przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych.

2. Zaleca się :

-  usystematyzowanie  działań  dotyczących  zwiększenia  współpracy  z  Częstochowskim
Przedsiębiorstwem  Komunalnym  Sp.  z  o.o.  dotyczącym  recyklingu  odpadów  remontowych
przekazywanych  przez  mieszkańców  Gminy  Poczesna  do  SPSZOK
- systematyczna komunikacja, korespondencja z Częstochowskiem Przedsiębiorstwem Komunalnym
Sp. z o.o. o poddawaniu recyklingowi odpadów remontowych przekazywanych przez mieszkańców
Gminy Poczesna  do SPSZOK. 

VII Przewidywane osiągnięcia

Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.



 

 


