ZARZĄDZENIE NR SG.120.26.2019
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, )
zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nadanym zarządzeniem Nr
SG. 120.34.2015 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2015 r. (zmiana: zarządzenie Nr SG. 120.22.2016 z dnia
27 lipca 2016 r., zarządzenie Nr SG.120.2.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r., zarządzenie Nr SG.120.28.2017 z dnia
29 grudnia 2017 r., zarządzenie Nr SG. 120.6.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., zarządzenie Nr SG. 120.12.2018 z dnia
19 lipca 2018 r. i zarządzenie Nr SG.120.19.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 24 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) przyjmowanie od banków informacji ośrodkach pieniężnych znajdujących się na kontach
indywidualnych, po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego, weryfikacja danych i podejmowanie
działań dotyczących wszczęcia postępowania o dziedziczeniu majątku przez Gminę.”;
2) w § 27 dodaje się pkt 56 i 57 w brzmieniu:
„56) organizowanie gminnych przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie drogowym;”;
„57) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań własnych związanych z organizowaniem
publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.”;
3) w § 27 uchyla się pkt 86, a pkt 86a otrzymuje numer 85;
4) w § 29 uchyla się pkt 48 a pkt 47 otrzymuje brzmienie:
„47) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym
w szczególności:”;
a) przygotowanie opinii dla Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie projektu planu ochrony parku
narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego,
b) prowadzenie spraw zawiązanych z ustanowieniem pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego użytku
ekologicznego lub zespołu przyrodniczo - krajobrazowego,
c) dokonywanie, na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej, wpisu informacji dotyczących fonu ochrony
przyrody w centralnym rejestrze form ochrony przyrody,
d) umieszczanie tablic informacyjnych o nazwie formy ochrony przyrody i o zakazach obowiązujących
w stosunku do ich form,
e) przekazywanie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zawiadomień o odkryciu kopalnych
szczątków roślin lu zwierząt,
f) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu
nieruchomości,
g) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, dokonywanie oględzin i sporządzanie protokołu
z oględzin,
h) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie sprzeciwu usunięcia drzewa,
i) naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów,
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j)

prowadzenie spraw związanych z naliczaniem kar za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lun krzewu oraz za
usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia.

5) w § 30 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i Rejestru Dowodów Osobistych;”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Zarządzenie nie budzi
zastrzeżeń pod względem

formalno-prawnym
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