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Veikla yra susijusi su vietine rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą
Funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas; valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai,
darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuota.
Veikla
Atliekų tvarkymo veiklos sritis Šakių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu priskirta administracijos Ūkio
skyriui.
Vadovaujantis 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AT – 1288
Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus veiklos
nuostatais: 6.1 punktu numatyta, jog skyrius įgyvendina savivaldybės
politiką atliekų tvarkymo srityje, 7.2 punktu- užtikrina komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos įdiegimą;
2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. AT – 1307 Ūkio skyriaus
Veiklos vykdymo apimtis vedėjo pareigybės aprašymo 5 punktas įpareigoja vykdyti atliekų
tvarkymo funkciją, 7.14 punktas numato kontroliuoti atliekų tvarkymo
strateginės ilgalaikės programos įgyvendinimą;
2009 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. AT-1307 Ūkio skyriaus
vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo 7.1 punktas numato
kontroliuoti ir koordinuoti komunalines paslaugas teikiančių
savivaldybės įmonių darbo veiklą ir jų teikiamų paslaugų kokybę, 7.2
punktu numatyta funkcija ruošti ir teikti įsakymų, potvarkių, sprendimų
projektus komunalinių paslaugų teikimo bei jų gerinimo vartotojams
klausimais.
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą
surinkimą ir tvarkymą nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos
Veiklos reglamentavimas objektą, vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, vietinės
rinkliavos apskaičiavimą, mokėjimą, apskaitą, išieškojimą ir iš jos
gautų savivaldybės biudžeto pajamų panaudojimą.
Vietinė rinkliava yra privaloma įmoka už komunalinių
atliekų tvarkymą, visiems Šakių rajono savivaldybės atliekų turėtojams
– negyvenantiems ir (ar) gyvenantiems paskirties patalpų ir (ar) pastatų
Veiklos specifika
savininkams ar valdytojams, kurie nėra sudarę Komunalinių atliekų
tvarkymo sutarčių su UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo
centru“.
Veiklos kontrolė
Prevencinę kontrolę reglamentuoja 2012 m. gruodžio 31
Prevencinė kontrolė
d. pasirašytos Šakių rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
administravimo sutarties Nr. VL-1665 11 punktas.
Savivaldybės
administracijos
Ūkio skyrius bei
Lyginamoji kontrolė
specialistas, kuris organizuoja šio pobūdžio veiklą, reaguoja į
pateikiamus skundus, prašymus. Skundų analizės metu nebuvo gauta.
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Pažymėtina, kad grįžtamoji kontrolė gali būti siejama su į
Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnybos 2014-06-19
potvarkio Nr. 1-41 (1.1) „Dėl termino nustatymo“, kuriuo Šakių rajono
savivaldybės tarybai nustatyta patvirtinti „Vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“ įvykdymo terminą
iki 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centras“ informavo, kad yra rengiamas priemonių planas
metodikos įgyvendinimui, kurį ruošiasi pristatyti artimiausiame UAB
„Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ valdybos posėdyje.
Pranešimų iš pavaldžių ir kitų institucijų negauta.
Darbuotojų veikla yra reglamentuojama administracijos
direktoriaus patvirtintais Ūkio skyriaus nuostatais bei darbuotojų
pareigybių aprašymais.
Skyriaus darbuotojų kontrolę vykdo skyriaus vedėjasAdministracijos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. AT-1288,
Šakių rajono savivaldybės administracijos ūkio skyriaus veiklos
nuostatų, 22 punktas.
Tiesioginis vadovas darbuotojų vertinimą atlieka kasmet
iki sausio 20 d. Savivaldybės administracijos personalo administravimo
tarnybai parašo tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo išvadą, su
kuria darbuotojas supažindinamas pasirašytinai (Vertinimas neatliktas).
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Sprendimų priėmimas

Nėra gauta pranešimų dėl bandymų paveikti darbuotojus,
kurie teikia dokumentus tvirtinti tarybai, susijusius su vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą.
Analizuojamu laikotarpiu vadovautasi Šakių rajono
savivaldybės tarybos 2012 m birželio 28 d. sprendimo Nr. T-249 Šakių
rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
tvarkymą nuostatais. Nuostatų 10.2 punktu administratorius įsipareigoja
parengti ir pateikti Šakių rajono savivaldybės administracijai vietinės
rinkliavos nuostatų projektą, 11.2 punktu Savivaldybės administracija
įsipareigoja teikti rajono savivaldybės tarybai tvirtinti vietinės
rinkliavos nuostatus.
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