
ZARZĄDZENIE NR B.0050.002.2020
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. poprawy jakości powietrza na terenie miasta Bierunia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.)

Dla zapewnienia skuteczności działań organów władzy publicznej Miasta Bierunia w kierunku osiągnięcia 
wymaganej jakości powietrza i zapewnienia ochrony Mieszkańcom Bierunia przed negatywnymi skutkami 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.1. Powołać  Zespół  ds.  jakości  powietrza  na  terenie miasta Bierunia w składzie:

1) Sebastian Macioł - Zastępca Burmistrza - Przewodniczący  Zespołu,

2) Waldemar Prietz - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Członek Zespołu,

3) Krzysztof Waligóra - Komendant Straży Miejskiej - Członek Zespołu

4) Julia Guściora - p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami - Sekretarz 
Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami  Zespołu i zwołuje jego posiedzenia.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej cztery razy w roku, a w sytuacjach szczególnych w każdym 
czasie. Pierwsze posiedzenie Zespołu powinno się odbyć nie później niż 21 stycznia 2020 r.

4. Przewodniczący Zespołu zaprasza każdorazowo do prac Zespołu przedstawiciela Komisji Bezpieczeństwa 
i przedstawiciela Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Bieruniu, wskazanych przez Przewodniczących tych 
Komisji.

5. Przewodniczący Zespołu zaprasza każdorazowo do prac Zespołu przedstawiciela Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw 
Gospodarczych, wskazanego przez Prezesa Fundacji.

6. Przewodniczący Zespołu, w uzasadnionych przypadkach, może zaprosić do uczestnictwa w pracach Zespołu 
przedstawicieli innych podmiotów, którzy ze względu na przedmiot zagadnień podejmowanych przez Zespół, 
posiadają niezbędną wiedzę do realizacji zadań Zespołu.

7. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

§ 2.1. Zespół pełni funkcję doradczą Burmistrza Miasta Bierunia w zakresie poprawy jakości powietrza na 
obszarze miasta Bierunia, w szczególności dotyczącym:

1) sposobu realizacji działań podejmowanych w celu ograniczenia niskiej emisji;

2) zakresu i sposobu współpracy z innymi organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi 
i badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi;

3) działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i edukacji, o wpływie zanieczyszczenia 
powietrza na zdrowie ludzi;

4) działań prewencyjnych i kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów i standardów jakościowych, 
obowiązujących mieszkańców w przedmiocie poprawy jakości powietrza.

2. Zadaniem Zespołu jest:

a) wypracowanie propozycji systemowych rozwiązań problemu zanieczyszczenia powietrza, w tym działań 
długofalowych mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście,
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b) przedstawianie Burmistrzowi, w formie pisemnej, propozycji działań, określonych w pkt. 2a, w oparciu 
o zgromadzone materiały, przeprowadzane analizy i wypracowane opinie i wnioski, w celu podjęcia stanowiska 
i zaopiniowania,

c) przedstawianie wypracowanych propozycji wraz z opinią Burmistrza na Komisjach i Sesjach Rady 
Miejskiej,

d) współdziałanie w implementacji wypracowanych i zaakceptowanych przez Burmistrza i Radę Miejską 
działań na rzecz ochrony powietrza w najważniejszych dokumentach strategicznych i planistycznych Miasta 
w przedmiocie ochrony powietrza w mieście,

3. Zespół zostaje powołany na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Burmistrza Miasta Bierunia. 
§ 4.Aktualizację treści zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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