Za••cznik do zarz•dzenia Nr SG.120.6.2020
Burmistrza Zdzieszowic
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Regulamin Organizacyjny
Urz•du Miejskiego w Zdzieszowicach
Rozdzia I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin Organizacyjny Urz du Miejskiego w Zdzieszowicach, zwany dalej „Regulaminem” okre!la:
1) organizacj wewn trzn• Urz du;
2) zasady funkcjonowania Urz du;
3) podzia• zada" i kompetencji pomi dzy kierownictwem Urz du;
4) zakresy dzia•ania referatów i samodzielnych stanowisk pracy;
5) obieg dokumentów w Urz dzie;
6) zasady obs•ugi interesantów;
7) zasady podpisywania pism i decyzji;
8) zasady redagowania i przygotowywania aktów prawnych organów gminy;
9) organizacj dzia•alno!ci kontrolnej.
§ 2. Ilekro# w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o:
1) Gminie – nale$y przez to rozumie# miasto i gmin Zdzieszowice;
2) Radzie – nale$y przez to rozumie# Rad Miejsk• w Zdzieszowicach;
3) Urz dzie – nale$y przez to rozumie# Urz•d Miejski w Zdzieszowicach;
4) Burmistrzu – nale$y przez to rozumie# Burmistrza Zdzieszowic;
5) Kierowniku Urz du – nale$y przez to rozumie# Burmistrza Zdzieszowic;
6) Sekretarzu – nale$y przez to rozumie# Sekretarza Gminy;
7) Skarbniku – nale$y przez to rozumie# Skarbnika Gminy;
8) Kierownictwie Urz du – nale$y przez to rozumie# Burmistrza, Zast pc Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika;
9) Referacie – nale$y przez to rozumie# wyodr bniony w strukturze organizacyjnej Urz du zespó• pracowników
kierowany przez jednego zwierzchnika s•u$bowego, który w sposób ci•g•y realizuje przypisane funkcje
i zadnia;
10) Statucie – nale$y przez to rozumie# Statut Gminy;
11) Regulaminie – nale$y przez to rozumie# Regulamin Organizacyjny Urz du Miejskiego w Zdzieszowicach;
12) Jednostce organizacyjnej gminy – nale$y przez to rozumie# jednostki organizacyjne gminy wymienione
w za••czniku Nr 2.
§ 3. 1. Urz•d jest jednostk• organizacyjn• gminy, przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania Gminy.
2. Urz•d jest jednostk• bud$etow• Gminy.
3. Urz•d jest pracodawc• dla zatrudnionych w nim pracowników.
4. Siedziba Urz du znajduje si w Zdzieszowicach ul. Boles•awa Chrobrego 34.
§ 4. 1. Urz•d jest czynny: od poniedzia•ku do pi•tku od godz. 7:30 do godz.15:30.
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2. Urz•d Stanu Cywilnego udziela !lubów równie$ poza godz. pracy o których mowa w ust. 1, a tak$e
w niedziel , !wi ta i w dni powszednie wolne od pracy.
§ 5. 1. Urz•d realizuje zadania:
1) w•asne, wynikaj•ce z ustawy o samorz•dzie gminnym i innych ustaw szczególnych z zakresu prawa
materialnego;
2) zlecone z zakresu administracji rz•dowej, których wykonanie zlecono gminie na mocy obowi•zuj•cych ustaw;
3) z zakresu administracji rz•dowej i samorz•dowej powierzonych gminie na podstawie porozumie" zawartych
pomi dzy Gmin• a organem administracji rz•dowej czy samorz•dowej;
4) powierzone Gminie w drodze porozumienia mi dzygminnego.
2. Zadania okre!lone w ust. 1 realizuj• referaty i samodzielne stanowiska pracy, zgodnie z ich merytorycznym
zakresem dzia•ania.
§ 6. 1. Przy za•atwianiu spraw stosuje si
przepisy szczególne stanowi• inaczej.

przepisy kodeksu post powania administracyjnego, chyba $e

2. Zasady i tryb wykonywania czynno!ci kancelaryjnych okre!la instrukcja kancelaryjna, stanowi•ca za••cznik
do rozporz•dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia•ania archiwów
zak•adowych (Dz. U. Nr 14, poz.67).
§ 7. 1. Z zastrze$eniem wyj•tków wynikaj•cych z ustaw, Urz•d zapewnia ka$demu dost p do informacji
publicznej zwi•zanej z jego dzia•alno!ci• i dzia•alno!ci• organów Gminy, na zasadach i w trybie okre!lonym
w szczególno!ci w ustawie z dnia 6 wrze!nia 2001r. o dost pie do informacji publicznej.
2. Podstaw• informacji o dzia•alno!ci Urz du i organów Gminy jest Biuletyn Informacji Publicznej
bip.zdzieszowice.pl oraz strona internetowa www.zdzieszowice.pl
3. Urz•d przestrzega zasad i trybów okre!lonych w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych,
prawa do prywatno!ci i tajemnic prawnie chronionych.
§ 8. 1. Urz•d prowadzi gospodark finansow• z zachowaniem zasad okre!lonych w ustawie o finansach
publicznych, uchwa•ach rady i zarz•dzeniach Burmistrza.
2. Podstawowym instrumentem zarz•dzania finansami jest bud$et, wyznaczaj•cy cele dzia•a" Gminy
w poszczególnych dziedzinach.
3. Gospodaruj•c !rodkami publicznymi Urz•d zapewnia ich wydatkowanie w sposób celowy i oszcz dny,
d•$•c do uzyskania najlepszych efektów.
4. Wydatki maj•tkowe i inwestycyjne zaplanowane w bud$ecie s• realizowane po wyborze najkorzystniejszej
oferty, zgodnie z przepisami dotycz•cymi udzielania zamówie" publicznych oraz zarz•dzeniem Burmistrza
w sprawie ustalenia przepisów wewn trznych (instrukcja w sprawie obiegu dokumentów).
5. Przy wszystkich czynno!ciach prawnych mog•cych spowodowa# powstanie zobowi•za" finansowych,
bezwzgl dnie wymagana jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upowa$nionej.
Rozdzia II
Zasady funkcjonowania Urz•du
§ 9. 1. Urz•d funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, s•u$bowego podporz•dkowania,
podzia•u uprawnie" i obowi•zków oraz indywidualnej odpowiedzialno!ci zwi•zanej z wykonywaniem
powierzonych zada".
2. Burmistrz mo$e upowa$ni# pracowników Urz du do za•atwiania spraw w imieniu Burmistrza, w tym
równie$ do wydawania decyzji administracyjnych.
3. Rejestr wydanych upowa$nie" i pe•nomocnictw o których mowa w ust. 2 prowadzi kierownik Referatu
Organizacyjnego.
§ 10. 1. Burmistrz jest kierownikiem Urz du i zwierzchnikiem s•u$bowym wszystkich pracowników Urz du
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
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2. Burmistrz dokonuje czynno!ci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urz du
i kierowników jednostek organizacyjnych
§ 11. 1. Ca•okszta•tem dzia•alno!ci Urz du kieruje Burmistrz, przy pomocy Zast pcy Burmistrza, Sekretarza
i Skarbnika Gminy, którzy ponosz• odpowiedzialno!# przed Burmistrzem za realizacj swoich zada".
2. Zast pca Burmistrza dzia•a w zakresie spraw powierzonych mu przez Burmistrza a podczas nieobecno!ci
Burmistrza pe•ni jego zast pstwo, ponosz•c pe•n• odpowiedzialno!# za podj te w tym okresie dzia•ania.
3. Kierownicy referatów kieruj• i zarz•dzaj• referatami w sposób zapewniaj•cy optymaln• realizacj zada"
i ponosz• za to odpowiedzialno!# przed Burmistrzem.
4. Kierownicy poszczególnych referatów s• bezpo!rednimi prze•o$onymi podleg•ych im pracowników
i sprawuj• nad nimi nadzór.
§ 12. 1. Pracownicy Urz du, realizuj•c powierzone im zadania kieruj• si zasadami etyki i praworz•dno!ci,
dobro publiczne przedk•adaj• nad interesy w•asne i swojego !rodowiska. S• bezstronni w wykonywaniu zada"
i obowi•zków, szanuj• prawo obywateli do informacji, zapewniaj•c w granicach prawem przewidzianym, jawno!#
prowadzonych post powa".
2. Pracownicy Urz du respektuj• zakaz wykonywania prac lub podejmowania zaj #, które koliduj•
z obowi•zkami s•u$bowymi.
3. W swoich dzia•aniach Urz•d kieruje si zasadami praworz•dno!ci, prawdy obiektywnej, czynnego udzia•u
stron w post powaniu oraz uwzgl dnia interes spo•eczny i s•uszny interes obywateli, zapewnia terminowe
i profesjonalne prowadzenie sprawy.
4. Urz•d w sposób ci•g•y doskonali swoj• organizacj , stwarza warunki dla podnoszenia kwalifikacji
pracowników, zapewnia efektywne dzia•anie przy wykorzystaniu technik informatycznych, poprawia komunikacj
wewn trzn• i zewn trzn•.
5. Zasady post powania oraz standardy zachowania pracowników Urz du zwi•zanych z pe•nieniem przez nich
obowi•zków s•u$bowych okre!la przyj ty Kodeks Etyczny Pracowników.
Rozdzia III
Podzia! zada" i kompetencji pomi•dzy kierownictwem Urz•du
§ 13.

Burmistrz Zdzieszowic
Do zakresu dzia•ania i kompetencji Burmistrza nale$y w szczególno!ci:
1) kierowanie bie$•cymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewn•trz;
2) wykonywanie uprawnie" zwierzchnika s•u$bowego w stosunku do pracowników Urz du i kierowników
jednostek organizacyjnych gminy;
3) wydawanie przepisów zwi•zanych z organizacj• i funkcjonowaniem Urz du;
4) przedk•adanie Radzie projektów uchwa•;
5) wykonywanie uchwa• Rady;
6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
7) upowa$nianie pracowników Urz du do wydawania w jego
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

imieniu

decyzji

administracyjnych

8) prowadzenie gospodarki finansowej gminy;
9) sk•adanie o!wiadcze" woli w imieniu Gminy w zakresie zarz•du mieniem i udzielanie upowa$nie" w tym
zakresie;
10) zatwierdzanie zakresów czynno!ci i odpowiedzialno!ci pracowników Urz du oraz prowadzenie oceny kadry
kierowniczej i nadzorowanych kierowników referatów;
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11) dokonywanie podzia•u zada" z zakresu nadzoru nad dzia•alno!ci• referatów i samodzielnych stanowisk pracy
w Urz dzie oraz jednostek organizacyjnych gminy pomi dzy Zast pc Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza
Gminy;
12) przyjmowanie mieszka"ców w sprawie skarg i wniosków;
13) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
14) przyjmowanie ustnych o!wiadcze" woli spadkodawcy;
15) sk•adanie o!wiadcze" woli w sprawach zwi•zanych z bie$•cym funkcjonowaniem gminy i udzielanie
upowa$nie" w tym zakresie;
16) udzielanie pe•nomocnictw procesowych;
17) sk•adanie Radzie okresowych sprawozda" z realizacji zada" Urz du oraz z wykonywania uchwa• Rady;
18) formu•owanie i realizacja polityki i strategii gminy;
19) prowadzenie polityki kadrowej i p•acowej Urz du;
20) jest Kierownikiem Urz du Stanu Cywilnego;
21) jest terenowym szefem obrony cywilnej;
22) jest administratorem danych osobowych;
23) sprawowanie nadzoru nad procedur• udzielania zamówie" publicznych;
24) sprawowanie nadzoru nad Spó•k• z o.o. &Wodoci•gi i Kanalizacja" w Zdzieszowicach, pe•nienie funkcji
Zgromadzenia Wspólników Spó•ki;
25) wykonywanie innych zada" zastrze$onych dla Burmistrza przez przepisy prawa, regulamin oraz uchwa• Rady.
§ 14.

Zast•pca Burmistrza
Do zakresu dzia•ania i kompetencji Zast pcy Burmistrza nale!y w szczególno"ci:
1) wykonywanie zada# powierzonych przez Burmistrza;
2) sprawowanie funkcji Burmistrza w razie nieobecno"ci Burmistrza lub niemo!liwo"ci pe•nienia przez niego
obowi$zków;
3) sprawowanie bezpo"redniego nadzoru nad dzia•alno"ci$ referatów i stanowisk pracy w Urz dzie oraz
jednostkami organizacyjnymi gminy okre"lonymi w za•. Nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu w tym mi dzy
innymi:
a) nadzorowanie zada# z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury,
b) nadzorowanie zada# z zakresu gospodarowania gminnymi lokalami mieszkalnymi,
c) nadzorowanie wykonywania zada# w zakresie utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego,
d) nadzorowanie wykonywania zada# z zakresu ochrony "rodowiska i gospodarki odpadami,
e) nadzór nad dzia•alno"ci$ i realizowaniem zada# przez Spó•k
w Zdzieszowicach,

Wodoci$gi i Kanalizacja z siedzib$

f) sprawowanie nadzoru nad instytucjami kultury w Gminie Zdzieszowice;
4) wspó•dzia•anie z Rad$ oraz komisjami Rady w zakresie swojego dzia•ania;
5) realizacja zada# wynikaj$cych z ustawy - Prawo zamówie# publicznych, w tym w szczególno"ci:
a) przygotowanie i przeprowadzanie post powania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniaj$cy
zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców oraz wykonywanie obowi$zków
zamawiaj$cego w zakresie ochrony podwykonawców,
b) udzielania zamówie# w trybie: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacji z og•oszeniem
dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez og•oszenia, zamówienia z wolnej reki, zapytania o cen , licytacji
elektronicznej,
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c) zamieszczanie og•osze# w Biuletynie Zamówie# Publicznych udost pnionym na stronach portalu
internetowego Urz du Zamówie# Publicznych,
d) publikacja og•oszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej,
e) zamieszczanie og•osze# na stronach internetowych gminy Zdzieszowice,
f) udzia• w pracach komisji przetargowej, na zasadach okre"lonych w zarz$dzeniu Burmistrza,
g) nadzór nad prawid•ow$ realizacj$ ustawy - Prawo zamówie# publicznych przez jednostki organizacyjne
gminy,
h) opracowywanie sprawozda# z przeprowadzonych procedur zamówie# publicznych,
i) prowadzenie ewidencji zamówie# publicznych.
§ 15.

Sekretarz Gminy
Do zada# i kompetencji Sekretarza Gminy nale!y w szczególno"ci:
1) nadzór nad organizacj$ pracy Urz du, inicjowanie usprawnie#, upowszechnianie nowoczesnych metod
organizacji pracy;
2) opracowywanie projektów: statutu gminy i jednostek pomocniczych, regulaminu organizacyjnego Urz du,
regulaminu wynagradzania oraz nadzór nad ich realizacj$;
3) opracowywanie zakresów czynno"ci dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy;
4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych mi dzy referatami i stanowiskami pracy;
5) wspó•dzia•anie z Burmistrzem w zakresie realizacji polityki kadrowej i p•acowej Urz du;
6) wykonywanie czynno"ci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza za wyj$tkiem nawi$zywania, rozwi$zywania
stosunku pracy oraz ustalania wysoko"ci wynagrodzenia;
7) nadzór nad prowadzon$ procedur$ naboru pracowników na wolne stanowisko urz dnicze;
8) nadzór nad przebiegiem s•u!by przygotowawczej;
9) dbanie o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników;
10) koordynowanie zada# zwi$zanych z przeprowadzaniem ocen pracowniczych w Urz dzie, dokonywanie oceny
bezpo"rednio podleg•ych pracowników;
11) przeciwdzia•anie dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi;
12) przyjmowanie ustnych o"wiadcze# woli spadkodawcy;
13) nadzór i realizacja zada# zwi$zanych z organizacj$ wyborów, na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, rozporz$dze# wydanych na podstawie przepisów tej ustawy oraz uchwa• Pa#stwowej
Komisji Wyborczej;
14) koordynowanie spraw informacji niejawnych – pe•nienie funkcji pe•nomocnika ds. informacji niejawnych;
15) koordynowanie sprawami z zakresu kontroli zarz$dczej w Urz dzie, zgodnie z wewn trznymi regulacjami
w tym zakresie;
16) nadzorowanie za•atwiania skarg, wniosków i petycji oraz interpelacji i wniosków radnych, wyst$pie#
poselskich;
17) wspó•praca z Rad$ Miejsk$, nadzorowanie przygotowania materia•ów pod obrady Rady;
18) za•atwianie spraw powierzonych przez Burmistrza;
19) kierowanie prac$ Urz du w przypadku niemo!liwo"ci wykonywania zada# przez Burmistrza i jego zast pc
w ramach udzielonych upowa!nie#;
20) nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników zasad instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt,
kodeksu post powania administracyjnego;
21) dekretowanie korespondencji wp•ywaj$cej do Urz du;
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22) wykonywanie w imieniu Burmistrza czynno"ci zwi$zanych z przyjmowaniem o"wiadcze# maj$tkowych
sk•adanych przez pracowników Urz du i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
23) koordynowanie post powania dotycz$cego opracowania projektu Raportu o stanie Gminy;
24) wykonywanie innych zada# z upowa!nienia lub na polecenie Burmistrza.
§ 16.

Skarbnik Gminy
1. Do zakresu dzia•ania Skarbnika Gminy nale!y w szczególno"ci:
1) opracowanie zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków do projektu bud!etu, zgodnie z uchwa•$ Rady
Miejskiej w sprawie okre"lenia trybu prac nad projektem uchwa•y bud!etowej;
2) przekazywanie referatom Urz du, jednostkom organizacyjnym gminy wytycznych i wska&ników niezb dnych
do sporz$dzenia planów finansowych do projektu bud!etu;
3) przygotowanie projektów uchwa• i zarz$dze# zmieniaj$cych uchwa•
wieloletni$ prognoz finansow$;

bud!etow$ i plan finansowy oraz

4) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozda#, ocen i bie!$cych informacji o sytuacji finansowej gminy;
5) bie!$cy nadzór i analiza wniosków wp•ywaj$cych na zmiany bud!etu i wieloletniej prognozy finansowej;
6) nadzorowanie i kontrola realizacji bud!etu polegaj$ca na wst pnej kontroli legalno"ci dokumentów oraz
bie!$cej i nast pczej kontroli operacji gospodarczych b d$cych przedmiotem ksi gowa#;
7) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
8) nadzorowanie wykonywania obowi$zków i sprawowania odpowiedzialno"ci w zakresie prowadzenia
rachunkowo"ci i obs•ugi ksi gowej bud!etu gminy;
9) kontrasygnowanie czynno"ci prawnych powoduj$cych powstanie zobowi$za# pieni !nych;
10) udzielanie upowa!nie# do kontrasygnowania o"wiadcze# woli mog$cych spowodowa' powstanie zobowi$za#
pieni !nych;
11) informowanie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o odmowie
z•o!enia kontrasygnaty;
12) koordynuje i nadzoruje sporz$dzanie sprawozda# finansowych, bud!etowych i statystycznych;
13) opracowywanie projektów zarz$dze# dotycz$cych prowadzenia rachunkowo"ci i obiegu dokumentów
finansowych w Urz dzie;
14) wykonywanie i nadzór nad realizacj$ zada# wynikaj$cych z ustaw o dochodach jednostek samorz$du,
ordynacji podatkowej, finansów publicznych, podatkach i op•atach publicznych, podatku rolnym, op•acie
skarbowej i innych ustaw i przepisów wykonawczych dotycz$cych finansów publicznych;
15) nadzorowanie spraw zwi$zanych z poborem i rozliczaniem podatku VAT;
16) uczestniczy w opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowe;
17) analiza mo!liwo"ci udzielania przez Gmin por cze# i gwarancji;
18) wspó•praca z bankami oraz instytucjami finansowymi;
19) nadzorowanie pracy Referatu Bud!etowo – Finansowego i Referatu Podatków i Op•at;
20) wykonywanie innych zada# przewidzianym przepisami prawa oraz zada# wynikaj$cych z polecenia lub
upowa!nienia Burmistrza.
2. Skarbnik Gminy wykonuje zadania G•ównego Ksi gowego bud!etu gminy.
3. W celu realizacji swoich zada# Skarbnik ma prawo !$da' od kierowników referatów i pracowników
zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy niezb dnych informacji i wyja"nie# jak równie!
udost pniania do wgl$du dokumentów i wylicze# b d$cych &ród•em tych informacji i wyja"nie#.
§ 17. Szczegó•owe zadania Zast pcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy okre"la Burmistrz w ich
zakresach czynno"ci.
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§ 18. 1. Cz•onkowie kierownictwa zapewniaj$ kompleksowe rozwi$zywanie problemów wynikaj$cych z zada#
Urz du i kontroluj$ dzia•alno"' komórek organizacyjnych realizuj$cych te zadania.
2. Podzia• nadzoru:

Lp.
1.
2.

3.

4.

Nazwa Referatu /stanowiska
1) Referat Bud!etowo - Finansowy
2) Referat Podatków i Op•at
1) USC
2) Referat Spraw Obywatelskich i Zarz$dzania Kryzysowego
3) Stra! Miejska
4) Radca Prawny
5) Inspektor Ochrony Danych
6) Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewn trznej
1) Referat Inwestycji i Pozyskiwania (rodków Pozabud!etowych
2) Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony (rodowiska
3) Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1) Referat Organizacyjny

Nadzoruj•cy
Skarbnik Gminy
Burmistrz Zdzieszowic

Zast pca Burmistrza

Sekretarz Gminy

Rozdzia IV
Struktura Organizacyjna Urz•du
§ 19. 1. Struktur organizacyjn$ Urz du tworz$ nast puj$ce referaty i samodzielne stanowiska pracy:
1) Referat Organizacyjny;
2) Referat Bud!etowo – Finansowy;
3) Referat Podatków i Op•at;
4) Referat Inwestycji i Pozyskiwania (rodków Pozabud!etowych;
5) Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony (rodowiska;
6) Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa;
7) Referat Spraw Obywatelskich i Zarz$dzania Kryzysowego
8) Urz$d Stanu Cywilnego;
9) Stra! Miejska;
10) Radca Prawny;
11) Inspektor Ochrony Danych;
12) Stanowisko pracy do spraw kontroli wewn trznej.
2. Kierownik Referatu Bud!etowo – Finansowego pe•ni jednocze"nie funkcj Zast pcy G•ównego Ksi gowego.
§ 20. 1. Kierownicy referatów ponosz$ odpowiedzialno"' za sprawne i zgodne z prawem wywi$zywanie si
referatu oraz podleg•ych im pracowników z zada# wynikaj$cych z aktów prawnych, statutu gminy, regulaminu
organizacyjnego, uchwa• Rady, zarz$dze# i polece# Burmistrza.
2. Kierownicy referatów zapewniaj$ sprawne funkcjonowanie referatu poprzez planowanie i podzia• pracy oraz
bie!$cy nadzór nad pracownikami.
§ 21. Do zada# wspólnych referatów nale!y w szczególno"ci:
1) posiadanie i znajomo"' przepisów prawnych w zakresie prawa samorz$dowego, kodeksu post powania
administracyjnego, finansów publicznych, administracyjnego prawa materialnego i przepisów gminnych,
znajomo"' orzecznictwa administracyjnego oraz bie!$ce korzystanie z elektronicznych aktów prawnych;
2) przygotowywanie projektów uchwa• rady, informacji, analiz, materia•ów i sprawozda# wnoszonych pod obrady
rady i komisji;
3) przygotowywanie projektów zarz$dze# Burmistrza;

Id: 6826E3AC-CABC-4009-9DBA-B92039624B56. Podpisany

Strona 7

4) rozpatrywanie wniosków i interpelacji pos•ów i senatorów, radnych, komisji rady, mieszka#ców oraz
przygotowywanie propozycji ich rozwi$zania;
5) realizacja zada# wynikaj$cych z uchwa• Rady Miejskiej i komisji, zarz$dze# Burmistrza oraz sk•adanie
okresowych sprawozda# w tym zakresie;
6) opracowanie planów finansowych do projektu bud!etu i projektu wieloletniej prognozy finansowej w cz "ci
dotycz$cej zakresu dzia•ania referatu w terminie do dnia 10 pa&dziernika roku poprzedzaj$cego rok bud!etowy
oraz bie!$cy nadzór nad realizacj$ uchwa•y bud!etowej i uchwa•y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
w tej cz "ci. Wnioskowanie zmian;
7) opracowywanie propozycji do strategii rozwoju gminy, wieloletniego planu inwestycyjnego i finansowego;
8) prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza;
9) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji oraz interpelacji i wniosków radnych, wyst$pie# poselskich;
10) prowadzenie w zakresie swej w•a"ciwo"ci post powa# administracyjnych w indywidualnych sprawach;
11) zapewnienie sprawnej obs•ugi interesantów;
12) podejmowanie niezb dnych dzia•a# w celu ochrony tajemnicy s•u!bowej, zgodnie z przepisami o ochronie
informacji niejawnych;
13) zapewnienie ochrony danych osobowych, zgodnie z obowi$zuj$cymi w tym zakresie przepisami
wynikaj$cymi z Rozporz$dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi$zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przep•ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych oraz
w obowi$zuj$cych przepisach wewn trznych w zakresie danych osobowych. Wspó•praca z Inspektorem
Ochrony Danych;
14) stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych;
15) uzyskiwanie kontrasygnaty skarbnika gminy w dzia•aniach wywo•uj$cych zobowi$zania finansowe;
16) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarz$dczej w referacie;
17) sprawne wspó•dzia•anie z innymi komórkami organizacyjnymi Urz du w sprawach wymagaj$cych
uzgodnie#;
18) przygotowywanie na bie!$co informacji, które winne by' umieszczane na stronie internetowej Gminy oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazywanie ich informatykom Urz du;
19) prowadzenie spraw dot. obronno"ci kraju, obrony cywilnej, ochrony przeciwpo!arowej i ochrony mienia
w zakresie ustalonym odr bnymi przepisami;
20) stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt;
21) przyjmowanie i za•atwianie korespondencji wp•ywaj$cej do Referatu za po"rednictwem Elektronicznej
Skrzynki Podawczej, z Elektronicznego Obiegu Dokumentów SOD 365 oraz korespondencji e-PUAP;
22) dor czanie podmiotom publicznym b d$cym stron$ lub innym uczestnikiem post powania korespondencji na
elektroniczn$ skrzynk podawcz$ tego podmiotu, zgodnie z art. 392 kodeksu post powania administracyjnego;
23) reagowanie na krytyk i wykorzystanie jej dla doskonalenia pracy referatu.
§ 22. Do zada# kierowników referatów nale!y w szczególno"ci:
1) nadzór nad terminowym wykonywaniem obowi$zków s•u!bowych przez podleg•ych pracowników;
2) terminowe i prawid•owe pod wzgl dem merytorycznym za•atwianie spraw i przygotowywanie materia•ów dla
potrzeb Rady;
3) podejmowanie inicjatywy w zakresie przygotowania projektów zarz$dze#, uchwa• w zakresie uregulowania
spraw zgodnie z wymogami prawa a nale!$cymi do zakresu dzia•ania referatu;
4) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, przepisów
o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o zamówieniach publicznych oraz innych
przepisów prawnych;
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5) dokonywanie podzia•u zada# i czynno"ci mi dzy pracowników referatu w sposób gwarantuj$cy ich
równomierne obci$!enie i w•a"ciwe wykorzystanie;
6) planowanie i organizowanie pracy w referacie;
7) udzielanie odpowiedzi dotycz$cych informacji publicznej;
8) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz wnioskowanie do Burmistrza o zastosowanie kar
porz$dkowych dla podleg•ych pracowników;
9) sporz$dzanie i przedk•adanie do zatwierdzenia plan urlopów wypoczynkowych dla podleg•ych pracowników;
10) uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej powo•anej do naboru na wolne stanowiska pracy
w nadzorowanym referacie;
11) dokonywanie okresowych
i zarz$dzeniem Burmistrza;

ocen pracowników,

zgodnie z ustaw$ o pracownikach

samorz$dowych

12) wspó•praca z Kierownikiem Referatu Organizacyjnego w zakresie obiegu dokumentów dotycz$cych stosunku
pracy, ewidencji czasu pracy oraz spraw organizacyjnych i socjalnych;
13) wnioskowanie do Burmistrza w sprawie nagrody dla pracowników;
14) wykonywanie kontroli wewn trznej w referacie z zakresu realizacji zada# referatu i przestrzegania
obowi$zuj$cych przepisów prawnych;
15) aktualizacja kart us•ug;
16) prowadzenie kontroli zarz$dczej w referacie, zgodnie z zarz$dzeniem Burmistrza w sprawie organizacji
i zasad funkcjonowania kontroli zarz$dczej w Urz dzie Miejskim;
17) opracowywanie planów finansowych do projektu bud!etu w cz "ci dotycz$cej zada# referatu w terminie do
dnia 10 pa&dziernika roku poprzedzaj$cego rok bud!etowy;
18) zarz$dzanie ryzykiem - identyfikowanie i analiza ryzyka, bie!$ce monitorowanie ryzyka;
19) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski,skargi i petycje zg•aszane przez mieszka#ców;
20) opracowywanie materia•ów na sesj i komisje Rady Miejskiej;
21) udzia• w sesjach Rady Miejskiej i na zaproszenie udzia• w posiedzeniach komisji rady;
22) dokonywanie analizy realizacji uchwa• Rady Miejskiej za rok poprzedni i przedk•adanie jej corocznie
Sekretarzowi Gminy do dnia 30 marca roku nast pnego;
23) opracowywanie informacji stanowi$cych cz "' raportu o stanie gminy (z zakresu dzia•ania referatu)
i przedk•adanie jej corocznie Burmistrzowi do dnia 30 marca roku nast pnego.
Rozdzia V
Zakres dzia!ania referatów i samodzielnych stanowisk pracy
§ 23.

Referat Organizacyjny
1. Referatem Organizacyjnym kieruje Kierownik.
2. Referat przy znakowaniu spraw u!ywa symbolu – OR
3. Do zakresu dzia•ania Referatu Organizacyjnego nale!$ w szczególno"ci:

Zadania w asne
1) organizowanie kontaktów Burmistrza i Zast pcy Burmistrza z organizacjami, stowarzyszeniami, zwi$zkami
zawodowymi oraz mieszka#cami gminy;
2) prowadzenie sekretariatu Burmistrza i jego zast pcy;
3) prowadzenie kancelarii ogólnej Urz du;
4) przyjmowanie, ewidencjonowanie i dor czanie referatom korespondencji urz dowej oraz organizowanie
wysy•ki, zgodnie z instrukcj$ kancelaryjn$ dla gmin;
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5) prowadzenie rejestru og•osze# umieszczanych na tablicy og•osze# w Urz dzie;
6) przyjmowanie korespondencji wp•ywaj$cej do Urz du za po"rednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
z Elektronicznego Obiegu Dokumentów SOD 365 oraz korespondencji e-PUAP i wprowadzanie jej do obiegu
dokumentów w Urz dzie;
7) udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do w•a"ciwych komórek organizacyjnych Urz du;
8) dor czanie korespondencji mieszka#com gminy;
9) obs•uga narad organizowanych przez Burmistrza i zast pc ;
10) prowadzenie obs•ugi zebra# i spotka# Burmistrza z mieszka#cami gminy;
11) prowadzenie rejestru wniosków zg•aszanych na zebraniach mieszka#ców i posiedzeniach rad so•eckich
i zarz$dów osiedli;
12) prowadzenie spraw zwi$zanych z wyborami so•tysów, rad so•eckich i zarz$dów osiedli;
13) koordynacja i nadzór nad realizacj$ przepisów prawnych o dost pie do informacji publicznej w Urz dzie oraz
og•aszania informacji publicznych, w tym dokumentów urz dowych w Biuletynie Informacji Publicznej;
14) prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej i przekazywanie ich po dekretacji
Sekretarza na stanowiska merytoryczne odpowiedzialne za udzielenie informacji;
15) prowadzenie centralnego rejestru umów zlece# i umów o dzie•o, których stron$ jest Gmina Zdzieszowice;
16) prowadzenie archiwum zak•adowego urz du oraz archiwum po zlikwidowanym Zak•adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach;
17) prowadzenie biblioteki Urz du;
18) obs•uga obrad Rady Miejskiej. w tym w szczególno"ci zapewnienie transmisji obrad i udost pnienie nagra#
obrad w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz udost pnienie nagra#
w Referacie Organizacyjnym;
19) umieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy imiennego wykazu
g•osowa# radnych nad podejmowanymi uchwa•ami;
20) obs•uga obrad komisji Rady Miejskiej oraz spotka# Rady;
21) prowadzenie rejestru uchwa• rady;
22) przedk•adanie wojewodzie, regionalnej izbie obrachunkowej uchwa• Rady Miejskiej;
23) prowadzenie rejestru interpelacji i zapyta# radnych, umieszczanie tre"ci interpelacji i zapyta# oraz
udzielanych odpowiedzi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz
udost pnianie tych dokumentów w Referacie Organizacyjnym;
24) prowadzenie rejestru wniosków komisji rady;
25) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego, w formie papierowej oraz z postaci elektronicznej;
26) udost pnianie wydruku aktu normatywnego zawartego w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku
Urz dowym Województwa Opolskiego oraz w zbiorze aktów prawa miejscowego ustanowionego przez Rad
Miejsk$;
27) nadzór nad terminowym za•atwianiem interpelacji i zapyta# radnych oraz wniosków komisji rady;
28) obs•uga dy!urów radnych;
29) wspieranie cz•onków M•odzie!owej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w ich obowi$zkach oraz koordynacja
wspó•pracy Rady z Urz dem Miejskim i Rad$ Miejsk$ w Zdzieszowicach;
30) wspieranie cz•onków Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w ich obowi$zkach oraz koordynacja
wspó•pracy Rady z Urz dem Miejskim i Rad$ Miejsk$ w Zdzieszowicach;
31) organizacja za•atwiania skarg, wniosków i petycji, w tym w szczególno"ci:
a) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji,
b) koordynowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
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c) nadzór nad terminowym za•atwianiem skarg, wniosków i petycji,
d) opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozda#,
e) umieszczanie na stronie internetowej Urz du Miejskiego informacji dotycz$cych wnoszonych petycji,
zgodnie z ustaw$ z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
32) prowadzenie spraw z zakresu dzia•alno"ci lobbingowej stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o dzia•alno"ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz zarz$dzenia burmistrza w tym zakresie;
33) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urz du i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za
wyj$tkiem dyrektorów placówek o"wiatowych;
34) prowadzenie spraw zwi$zanych z ustaleniem prawa do odprawy emerytalnej i rentowej i innych odpraw
w razie rozwi$zania stosunku pracy;
35) sporz$dzanie umów o prac , oraz aneksów do umów;
36) sporz$dzanie dokumentacji zwi$zanej z przyznawaniem nagrody jubileuszowej oraz nagród indywidualnych;
37) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz ewidencji godzin nadliczbowych;
38) prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji s•u!bowych;
39) prowadzenie dokumentacji w zakresie dyscypliny pracy;
40) prowadzenie ewidencji wyj"' s•u!bowych i prywatnych pracowników;
41) wspó•praca z Zak•adem Ubezpiecze# Spo•ecznych oraz Powiatowym Urz dem Pracy;
42) wydawanie za"wiadcze# oraz "wiadectw pracy by•ym pracownikom Urz du oraz by•ym pracownikom
ZGKiM w Zdzieszowicach;
43) dokonywanie zg•osze#, wyrejestrowa# oraz zmian dotycz$cych pracowników Urz du i osób zatrudnionych na
podstawie umów cywilnoprawnych do Zak•adu Ubezpiecze# Spo•ecznych;
44) sporz$dzanie umów zlece# oraz umów o dzie•o dla pracowników Urz du;
45) prowadzenie dokumentacji zwi$zanej z przyznawaniem rycza•tów samochodowych;
46) prowadzenie procedur zwi$zanych z naborem na wolne stanowiska pracy w Urz dzie i wolne stanowiska
kierowników jednostek organizacyjnych gminy (za wyj$tkiem naborów na stanowiska dyrektorów szkó•
i przedszkoli) oraz sporz$dzanie dokumentacji z ka!dego etapu procesu naboru;
47) organizacja s•u!by przygotowawczej;
48) opracowywanie projektu regulaminu pracy Urz du;
49) sporz$dzanie analiz statystycznych i sprawozda# z zakresu spraw kadrowych;
50) organizowanie pracy zwi$zanej z dokonywaniem okresowych ocen pracowników samorz$dowych;
51) prowadzenie kontroli zewn trznej z zakresu spraw kadrowych w jednostkach organizacyjnych gminy;
52) organizowanie szkolenia, kszta•cenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
53) przygotowywanie planów urlopów pracowników Urz du;
54) prowadzenie rejestru i dokumentacji wypadków przy pracy;
55) organizowanie wst pnych i okresowych bada# lekarskich dla pracowników;
56) prowadzenie dokumentacji zwi$zanej z wykorzystaniem "rodków funduszu socjalnego, z podzia•em na
poszczególne uprawnienia wynikaj$ce z regulaminu ZF(S;
57) prowadzenie rejestru upowa!nie# i pe•nomocnictw wydawanych pracownikom;
58) prowadzenie zaopatrzenia materia•owo-technicznego dla potrzeb Urz du;
59) zaopatrywanie Urz du w piecz cie, prowadzenie rejestru piecz ci oraz likwidacja nieaktualnych piecz ci
organów gminy i Urz du;
60) prenumerata czasopism, wydawnictw;
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61) prowadzenie ma•ej poligrafii;
62) zapewnienie utrzymania czysto"ci w w budynku i jego obej"ciu, dba•o"' o estetyk ;
63) prowadzenie magazynu materia•ów biurowych i "rodków bhp;
64) prowadzenie elektronicznego rejestru instytucji kultury, dokonywanie w rejestrze wpisów, zmian wpisów oraz
wykre"le#, zgodnie z udzielonym upowa!nieniem. Prowadzenie elektronicznej ksi gi rejestrowej,
65) prowadzenie ca•okszta•tu spraw zwi$zanych z informatyzacj$ Urz du, a w szczególno"ci:
a) tworzenie i aktualizacja podmiotowej strony www.zdzieszowice.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej
w trybie i na zasadach okre"lonych w obowi•zuj•cych przepisach prawnych,
b) budowa zintegrowanego systemu informatycznego w Urz dzie poprzez:
- analiz potrzeb oraz planowanie rozwoju oprogramowania,
- zakup i wdra!anie oprogramowania,
- nadzór nad eksploatacj• oprogramowania,
c) pe"nienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych,
d) administrowanie serwerami i bazami danych Urz du Miejskiego,
e) administrowanie sieci• teleinformatyczn•,
f) zarz•dzanie dost pem do internetu,
g) zapewnienie ochrony zasobów informacyjnych znajduj•cych si w sieci Urz du,
h) archiwizacja danych,
i) wdra!anie i prowadzenie spraw zwi•zanych z podpisem elektronicznym,
j) nadzór nad eksploatacj• sprz tu komputerowego, oprogramowania oraz funkcjonowania poczty
elektronicznej,
k) nadzór nad dzia"aniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
l) udzielanie pomocy pracownikom w sprawach zwi•zanych z eksploatacj• sprz tu i oprogramowania
komputerowego,
m) nadzór nad wykonywaniem us"ug gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego,
n) dokonywanie naprawy sprz tu komputerowego w ramach posiadanych kwalifikacji,
o) prowadzenie ewidencji sprz tu i oprogramowania, zgodnie z obowi•zuj•cymi przepisami,
p) opracowanie i wdra!anie nowych rozwi•za# technologii informatycznych;
66) realizacja zada# wynikaj•ca z rozporz•dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjno$ci, minimalnych wymaga# dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga# dla systemów teleinformatycznych;
67) realizacja zada# okre$lonych dla samorz•du gminnego ustaw• z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie
cyberbezpiecze#stwa;
68) zapewnienie dost pno$ci cyfrowej stron internetowych Gminy i aplikacji mobilnych w zakresie dost pno$ci
dla osób niepe"nosprawnych, zgodnie z wymogami okre$lonymi ustaw• z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost pno$ci
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych;
69) sporz•dzanie i publikacja deklaracji dost pno$ci na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej, dokonywanie
przegl•du i aktualizacji deklaracji dost pno$ci do dnia 31 marca ka!dego roku oraz niezw"ocznie w ka!dym
przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mog•cym mie& wp"yw na
dost pno$& cyfrow•;
z zakresu Bezpiecze•stwa i Higieny Pracy
70) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpiecze#stwa i higieny pracy
w Urz dzie;

Id: 6826E3AC-CABC-4009-9DBA-B92039624B56. Podpisany

Strona 12

71) bie!•cego informowania pracodawcy o stwierdzonych zagro!eniach zawodowych, wraz z wnioskami
zmierzaj•cymi do usuwania tych zagro!e#;
72) sporz•dzania i przedstawiania pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpiecze#stwa
i higieny pracy, zawieraj•cych propozycje przedsi wzi & technicznych i organizacyjnych maj•cych na celu
zapobieganie zagro!eniom !ycia i zdrowia pracowników oraz popraw warunków pracy;
73) przedstawianie pracodawcy wniosków dotycz•cych zachowania wymaga# ergonomii na stanowiskach pracy;
74) opracowanie zarz•dze#, regulaminów i instrukcji dotycz•cych bezpiecze#stwa i higieny pracy;
75) prowadzenia rejestru i dokumentacji dotycz•cej wypadków przy pracy;
76) wspó"dzia"anie z lekarzem sprawuj•cym profilaktyczn• opiek nad pracownikami Urz du;
77) przeprowadzanie szkole# pracowników z zakresu Bhp;
78) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego. Prowadzenie dokumentacji i inicjowanie dzia"a# zmierzaj•cych do
przeprowadzenia oceny;
79) wspó"praca z zewn trznymi organami kontroli;

zadania zlecone
80) wykonywanie zada# zwi•zanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, wyborami samorz•dowymi oraz
przeprowadzania referendum w zakresie ustalonym Kodeksem wyborczym i innymi ustawami;
81) prowadzenie spraw zwi•zanych z wyborami "awników.
§ 24.

Radca Prawny
Do zakresu dzia"ania Radcy Prawnego nale!y w szczególno$ci:
1) opiniowanie pod wzgl dem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza;
2) udzielanie pomocy pracownikom Urz du w opracowywaniu projektów uchwa", zarz•dze#, decyzji;
3) udzielanie wyja$nie# i informacji dotycz•cych obowi•zuj•cych przepisów prawnych;
4) wydawanie opinii prawnych w sprawach skomplikowanych;
5) prowadzenie spraw s•dowych przed s•dami powszechnymi, administracyjnymi i Samorz•dowym Kolegium
Odwo"awczym w Opolu;
6) opiniowanie pod wzgl dem prawnym projektów umów i porozumie#, projektów statutów i regulaminów;
7) uczestniczenie w rozprawach administracyjnych;
8) udzielanie pomocy prawnej radnym w opracowywaniu projektów uchwa";
9) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem prawa w Urz dzie;
10) prowadzenie spraw spadkowych, gdy spadkobierc• ustawowym jest Gmina Zdzieszowice;
11) wykonywanie innych czynno$ci wynikaj•cych z ustawy o radcach prawnych.
12) przyjmowanie od banków informacji o $rodkach pieni !nych znajduj•cych si na kontach indywidualnych, po
zmar"ym posiadaczu rachunku bankowego, weryfikacja danych i podejmowanie dzia"a# dotycz•cych wszcz cia
post powania o dziedziczeniu maj•tku przez Gmin .
§ 25.

Referat Bud etowo – Finansowy
1. Stanowisko pracy wieloosobowe.
2. Przy znakowaniu spraw u!ywa si symbolu – FNB
3. Do zakresu dzia"ania Referatu Bud!etowo-Finansowego nale!y w szczególno$ci:
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1) zapewnienie prawid"owego przebiegu wykonania bud!etu oraz okresowe informowanie organów gminy o jego
bie!•cej realizacji, czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny bud!etowej;
2) przygotowanie propozycji zmian w bud!ecie, opracowywanie projektów uchwa" Rady Miejskiej i Zarz•dze#
Burmistrza;
3) opracowywanie projektu uchwa"y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
4) dokonywanie okresowych analiz bud!etu;
5) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodark• finansow• gminnych jednostek organizacyjnych;
6) prowadzenie ksi gowo$ci syntetycznej i analitycznej wykonania bud!etu gminy w zakresie realizowanych
dochodów i wydatków bud!etowych;
7) prowadzenie wst pnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletno$ci i rzetelno$ci
dokumentów dotycz•cych w/w operacji;
8) przekazywanie jednostkom organizacyjnym gminy $rodków finansowych na realizacj zada#;
9) sporz•dzanie sprawozda# bud!etowych i finansowych, zgodnie z obowi•zuj•cymi przepisami prawnymi;
10) prowadzenie rachunkowo$ci bud!etu miasta i gminy oraz ksi gowo$ci Urz du;
11) zapewnienie obs"ugi bankowej bud!etu;
12) realizacja wydatków Urz du w zakresie wynagrodze# osobowych;
13) sporz•dzanie list wynagrodze# pracowników Urz du;
14) wydawanie za$wiadcze# o zarobkach pracowników;
15) prowadzenie spraw zwi•zanych z naliczaniem i rozliczaniem sk"adek dotycz•cych ubezpieczenia
emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego oraz zdrowotnego pracowników oraz osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych;
16) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
17) naliczanie i prowadzenie obs"ugi finansowej zak"adowego funduszu $wiadcze# socjalnych w tym funduszu
mieszkaniowego;
18) rozliczanie delegacji i rycza"tów;
19) obs"uga finansowa radnych Rady Miejskiej, so"tysów i przewodnicz•cych zarz•dów osiedli;
20) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji wydatków i kosztów inwestycji;
21) wspó"praca przy negocjowaniu z organami administracji rz•dowej wysoko$ci $rodków finansowych na
przyjmowane zadania zlecone;
22) wyp"ata dodatków mieszkaniowych;
23) prowadzenie ksi•g inwentarzowych wyposa!enia Urz du oraz jednostek pomocniczych;
24) zarz•dzanie oraz rozliczanie inwentaryzacji w Urz dzie;
25) wspó"dzia"anie z Referatem Inwestycji i Pozyskiwania 'rodków Pozabud!etowych przy dokonywanych
rozliczeniach zako#czonych inwestycji gminnych;
26) prowadzenie syntetycznej oraz analitycznej ewidencji $rodków trwa"ych;
27) naliczanie umorze# $rodków trwa"ych;
28) obs"uga kredytów i po!yczek zaci•gni tych przez gmin w zakresie planowania i terminowo$ci sp"at rat
kapita"owych oraz odsetek;
29) prowadzenie ewidencji maj•tku Gminy wniesionego do spó"ki gminnej;
30) ewidencja podatku VAt w tym: sporz•dzanie rejestrów sprzeda!y i zakupu dla Urz du Miejskiego oraz
sporz•dzanie jednostkowej deklaracji VAT, sporz•dzanie zbiorczych rejestrów sprzeda!y i zakupu, pliki JPK
VAT oraz zbiorczej deklaracji VAT dla Gminy Zdzieszowice;
31) obs"uga finansowa jednostek pomocniczych tj so"ectw - fundusz so"ecki, osiedli;
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32) sporz•dzanie rozliczenia wydatków dokonanych w ramach $rodków z funduszu so"eckiego wraz z wnioskiem
o zwrot poniesionych wydatków, zgodnie z obowi•zuj•cymi przepisami w tym zakresie;
33) prowadzenie gospodarki
wewn trznymi;

drukami

$cis"ego

zarachowania,

zgodnie

z obowi•zuj•cymi

przepisami

34) weryfikacja zgodno$ci danych finansowych opracowanych przez Biuro Administracyjno - Ekonomiczne
O$wiaty w Zdzieszowicach z danymi wykazanymi w sprawozdaniach bud!etowych, stanowi•cych podstaw
udzielenie dotacji z bud!etu Gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy;
35) prowadzenie spraw zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gmin Zdzieszowice na ka!dego ucznia
ucz szczaj•cego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Zdzieszowice, a nieb d•cego jej
mieszka#cem, na podstawie danych opracowanych przez Biuro Administracyjno - Ekonomiczne O$wiaty
w Zdzieszowicach;
36) obci•!anie kosztami wychowania przedszkolnego ucznia ucz szczaj•cego do publicznego przedszkola
w Gminie Zdzieszowice, a nieb d•cego jej mieszka#cem w"a$ciwe jednostki samorz•du terytorialnego, zgodnie
z adresem zamieszkania ucznia, na podstawie danych opracowanych przez Biuro AdministracyjnoEkonomiczne O$wiaty w Zdzieszowicach;
37) prowadzenie spraw zwi•zanych z przyznawaniem $rodków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotna dla nauczycieli zatrudnionych w szko"ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin
Zdzieszowice;

zadania zlecone
38) obs"uga finansowo-ksi gowa zada# zleconych i powierzonych w zakresie wynikaj•cym z ustaw i zawartych
porozumie#;
39) wyp"ata dodatku energetycznego.
§ 26.

Referat Podatków i Op"at
1. Stanowisko pracy wieloosobowe.
2. Przy znakowaniu spraw u!ywa si symbolu FN-P, FN-P-I, FN-P-II
3. Do zakresu dzia"ania Referatu Podatków i Op"at nale!y w szczególno$ci:

zadania w"asne
1) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomo$ci w systemie informatycznym zgodnie z rozporz•dzeniem
Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomo$ci (Dz.U. z 2004 r.
Nr 107, poz.1138) na podstawie danych otrzymywanych z ewidencji gruntów i budynków Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach, informacji sk"adanych przez podatników;
2) przyjmowanie od podatników informacji i deklaracji podatkowych oraz dokonywanie ich weryfikacji
z posiadanymi dokumentami;
3) wydawanie decyzji ustalaj•cych i zmieniaj•cych wysoko$& podatku od nieruchomo$ci, rolnego, le$nego i w
formie "•cznego zobowi•zania pieni !nego dla nieruchomo$ci stanowi•cych w"asno$& osób fizycznych;
4) wzywanie podatników do sk"adania informacji/deklaracji podatkowych, którzy mimo ustawowego obowi•zku
nie dope"nili tej czynno$ci;
5) wydawanie decyzji okre$laj•cych i zmieniaj•cych wysoko$& podatku od nieruchomo$ci, podatku rolnego,
podatku le$nego i podatku od $rodków transportowych wobec podatników, którzy nie z"o!yli poprawnej
deklaracji mimo ustawowego obowi•zku;
6) prowadzenie post powania w sprawach o udzielenie ulg i zwolnie# podatkowych z uwzgl dnieniem przepisów
o pomocy publicznej;
7) prowadzenie rejestrów wymiarowych, przypisów i odpisów ustalonych zobowi•za# podatkowych oraz
rejestrów udzielanych przez organ podatkowy ulg uznaniowych w sp"acie podatków, dla ka!dego podatku
odr bnie;
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8) wymiar i pobór op"aty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urz•dze# reklamowych,
w przypadku podj cia uchwa"y Rady Miejskiej w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów ma"ej
architektury, tablic reklamowych i urz•dze# reklamowych oraz ogrodze#;
9) przeprowadzanie kontroli podatkowych w terenie w zakresie powszechno$ci opodatkowania i rzetelno$ci
sk"adanych informacji/deklaracji podatkowych oraz sporz•dzanie protoko"ów z tych czynno$ci;
10) wydawanie za$wiadcze# w celu potwierdzenia faktów lub stanu prawnego wynikaj•cych z prowadzonych
przez organ podatkowy ewidencji, rejestrów lub innych dokumentów znajduj•cych si w jego posiadaniu;
11) sporz•dzanie jednostkowych sprawozda# o udzielonej pomocy publicznej z zakresu prowadzonych spraw;
12) wprowadzanie sprawozda# o udzielonej pomocy publicznej do systemu informatycznego SHRIMP, a w
zakresie pomocy w rolnictwie w systemie informatycznym udost pnionym przez Ministerstwo Rolnictwa,
w tym równie! przekazywanych z innych referatów i jednostek organizacyjnych Gminy Zdzieszowice;
13) generowanie i przekazywanie informacji o pomocy publicznej udzielonej beneficjentom pomocy publicznej
z systemu teleinformatycznego SHRIMP uprawnionym podmiotom;
14) wydawanie za$wiadcze# o udzielonej pomocy de minimis i pomocy w rolnictwie;
15) udzielanie i udost pnianie na wniosek uprawnionych podmiotów informacji lub dokumentów obj tych
tajemnic• skarbow•;
16) przekazywanie odwo"a# wraz z aktami sprawy do organu odwo"awczego;
17) prowadzenie post powa# w przypadku decyzji uchylonych przez Samorz•dowe Kolegium Odwo"awcze
i zwróconych do ponownego rozpatrzenia;
18) wyliczanie 2% odpisu od uzyskanych wp"ywów z tytu"u podatku rolnego po up"ywie terminu p"atno$ci
pobieranego na obszarze izby rolniczej;
19) prowadzenie w ksi gach rachunkowych prawid"owej ewidencji wp"at, zwrotów i zalicze# nadp"at z tytu"u
podatków i op"at lokalnych;
20) bie!•ce sprawdzanie terminowo$ci wp"at dokonywanych przez podatników oraz likwidacja zaleg"o$ci
i nadp"at na kontach podatników, w szczególno$ci przez:
a) dokonywanie zarachowa# kwot nadp"aconych na inne nale!no$ci lub ich zwrot,
b) wydawanie postanowie# w sprawach zaliczania nadp"at,
c) wystawianie upomnie# i tytu"ów wykonawczych,
d) przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomo$ci;
21) przygotowywanie stanowiska wierzyciela w tocz•cych si post powaniach egzekucyjnych;
22) podejmowanie dzia"a# zmierzaj•cych do zabezpieczenia sp"aty zobowi•za# podatkowych poprzez wpis
hipoteki lub ustanowienie zastawu skarbowego;
23) rozliczanie inkasentów z pobranych podatków i op"at oraz naliczanie inkasa z tego tytu"u;
24) prowadzenie urz•dze# ksi gowych kont kontrahentów, na podstawie danych przekazanych przez osoby
merytoryczne oraz rozliczanie dokonanych wp"at i podejmowanie czynno$ci w celu wyegzekwowania
zaleg"o$ci od d"u!ników w zakresie nale!no$ci:
a) publicznoprawnych okre$lonych w decyzjach Burmistrza Zdzieszowic m.in. op"ata za zaj cie pasa
drogowego, op"ata za umieszczenie urz•dze# niezwi•zanych z funkcjonowaniem drogi, op"ata z tytu"u
wzrostu warto$ci nieruchomo$ci (renta planistyczna), op"ata adiacencka,
b) o charakterze cywilonprawnym wynikaj•cych z umów dotycz•cych mienia Gminy Zdzieszowice m.in. na:
dzier!aw , dzier!aw roln•, najem lokali u!ytkowych, wieczyste u!ytkowanie, przekszta"cenie prawa
wieczystego u!ytkowania na w"asno$&, sprzeda! mienia na raty, najem lokali socjalnych, najem lokali
komunalnych, najem we wspólnotach mieszkaniowych;
25) prowadzenie dokumentacji post powa# w sprawach udzielania ulg w sp"acie nale!no$ci o charakterze
cywilnoprawnym;
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26) prowadzenie urz•dze# ksi gowych i dokonywanie rozlicze# w zakresie mandatów karnych oraz kierowanie
do egzekucji komorniczej w przypadku braku wp"aty;
27) przygotowanie projektów i realizacja uchwa" w zakresie podatków i op"at lokalnych stanowi•cych dochód
gminy;
28) sporz•dzanie okresowych sprawozda# z wykonania dochodów bud!etowych;
29) przygotowywanie danych i analiz stanowi•cych podstaw planowania dochodów bud!etowych;
30) sporz•dzanie sprawozdania zbiorczego z udzielonych przez kierowników jednostek organizacyjnych ulg
w sp"acie nale!no$ci o charakterze cywilnoprawnym;
31) sporz•dzanie i podawanie do publicznej wiadomo$ci wykazów podatników, którym udzielono pomocy
publicznej oraz udzielono ulg w sp"acie podatków lub op"at, zgodnie z ustaw• o finansach publicznych;
32) wydawanie postanowie# o zaj ciu stanowiska w sprawie udzielania ulg w sp"acie podatku od spadków
i darowizn przez Naczelnika Urz du Skarbowego w Krapkowicach;
33) udzielanie pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach podatników w zakresie przepisów prawa
podatkowego, regulowanych ustaw• o podatkach i op"atach lokalnych, ustaw• o podatku rolnym le$nym
i ustaw• o op"acie skarbowej;
34) realizacja zada# wynikaj•cych z ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowi•zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w tym:
a) przeprowadzanie kontroli spe"nienia obowi•zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników,
b) przeprowadzanie kontroli spe"nienia obowi•zku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych;
35) kontrola ubezpiecze# upraw rolnych;
36) sporz•dzanie sprawozda# podatkowych w zakresie podatku od nieruchomo$ci, podatku rolnego i podatku
le$nego i przekazywanie w terminach okre$lonych rozporz•dzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, ministrowi
w"a$ciwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej za po$rednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu;
37) prowadzenie egzekucji administracyjnej op"at za us"ugi wodne.
§ 27.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony #rodowiska
1. Stanowisko pracy wieloosobowe.
2. Przy znakowaniu spraw u!ywa si symboli: GK i O#.
3. Do zakresu dzia"ania Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 'rodowiska nale!y w szczególno$ci:
1) prowadzenie spraw wynikaj•cych z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nale!•cych do zada# w"asnych gminy, w tym mi dzy innymi:
a) kszta"towanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, poprzez prowadzenie prac zwi•zanych
z sporz•dzeniem studium uwarunkowa# i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) prowadzenie prac zwi•zanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
c) obs"uga Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
d) prowadzenie spraw zwi•zanych z opracowywaniem i gromadzeniem materia"ów dotycz•cych przysz"ych
dokumentów planistycznych,
e) analiza z"o!onych wniosków o zmian przeznaczenia w planie nieruchomo$ci oraz wyznaczanie obszarów
dla których konieczne jest opracowanie planów miejscowych ze wzgl du na istniej•ce uwarunkowania,
f) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporz•dzenie lub zmian , gromadzenie
materia"ów z nimi zwi•zanych, przechowywanie ich orygina"ów, w tym równie! uchylonych
i nieobowi•zuj•cych,
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g) dokonywanie oceny aktualno$ci studium i planów miejscowych i przekazywanie Radzie Miejskiej, po
uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej wyników analiz, co najmniej raz
w czasie kadencji Rady,
h) sporz•dzanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego z uwzgl dnieniem spadku lub
wzrostu warto$ci nieruchomo$ci na skutek uchwalenia planów,
i) wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
j) wydawanie za$wiadcze# o zgodno$ci zmiany sposobu u!ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz $ci,
k) wydawanie za$wiadcze# o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania przestrzennego,
l) opiniowanie projektów podzia"u nieruchomo$ci w zakresie ich zgodno$ci z ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odr bnymi,
m) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem decyzji dotycz•cych lokalizacji inwestycji celu publicznego
i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji,
n) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
powiatowym i gminnym,
o) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
p) sprawdzanie zgodno$ci decyzji organu wydaj•cego zezwolenie na budow
zabudowy i zagospodarowania terenu,

z ustalonymi warunkami

r) prowadzenie rejestru wydanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach decyzji o pozwoleniu na
budow ,
s) prowadzenie spraw z zakresu wyga$ni cia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
t) prowadzenie spraw zwi•zanych z zasadami i warunkami sytuowania obiektów ma"ej architektury, tablic
reklamowych i urz•dze# reklamowych oraz ogrodze#, przygotowanie projektów uchwa" Rady Miejskiej
w tym zakresie, decyzji o wymiarze kar pieni !nych za nielegalne reklamy,
u) realizacja zada# okre$lonych w ustawie z dnia 9 pa(dziernika 2015 r. o rewitalizacji w zakresie zada#
zwi•zanych z studium uwarunkowa# i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planu
zagospodarowania przestrzennego,
v) przygotowanie projektu uchwa"y Rady Miejskiej w sprawie gminnego i miejscowego planu rewitalizacji;
2) realizacja zada# wynikaj•cych z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - prawo geologiczne i górnicze;
3) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem zezwole# na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu
handlowego na terenie gminy;

z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
4) prowadzenie spraw wynikaj•cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod
i zbiorowym odprowadzaniu $cieków, nale!•cych do zada# w"asnych Gminy;
5) wydawanie zezwole# na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod
$cieków w drodze decyzji;

lub zbiorowego odprowadzenia

6) wydawanie decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia, jego zmiany i cofni cia;
7) prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofni tych zezwole#;
8) prowadzenie kontroli dzia"alno$ci gospodarczej spó"ki wodoci•gowo-kanalizacyjnej w zakresie zgodno$ci
wykonywanej dzia"alno$ci z udzielonym zezwoleniem;
9) realizacja zada# zwi•zanych z przygotowanym przez Spó"k Wodoci•gi i Kanalizacja projektem regulaminu
dostarczania wody i odprowadzenia $cieków oraz z przyj t• uchwa"• w sprawie regulaminu;
10) sprawdzanie czy przed"o!ony burmistrzowi plan rozwoju i modernizacji urz•dze# wodoci•gowych
i kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy okre$lonymi w studium uwarunkowa# i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
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przestrzennego oraz ustaleniami wydanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod
i zbiorowego odprowadzania $cieków oraz przygotowanie projektu uchwa"y;
11) przygotowanie projektu uchwa"y o dop"acie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod zbiorowe odprowadzanie $cieków;
12) zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz du zatwierdzonej przez Pa#stwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy albo tymczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wod
i odprowadzenie $cieków dla Gminy Zdzieszowice;
13) wykonywanie zada# z zakresu nadzoru nad dzia"alno$ci• spó"ki komunalnej - Wodoci•gi i Kanalizacja Spó"ka
z o.o. z siedzib• w Zdzieszowicach w tym w szczególno$ci:
a) gromadzenie dokumentacji dotycz•cej realizacji nadzoru w"a$cicielskiego, w tym protoko"ów z posiedze#
oraz uchwa" organów spó"ki,
b) dokonywanie analizy ekonomicznej z dzia"alno$ci finansowej spó"ki na podstawie dokumentów
przedk"adanych przez organa spó"ki,
c) opiniowanie, opracowywanych przez organy spó"ki, planów rozwojowych i innych dokumentów
o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu wodoci•gowo - kanalizacyjnego;
14) prowadzenie spraw zwi•zanych z utrzymaniem porz•dku i czysto$ci w gminie- organizowanie sprz•tania ulic,
skwerów i parku oraz zimowym utrzymaniem dróg (akcja zima);
15) nadzór nad w"a$ciwym zagospodarowaniem terenów zielonych w mie$cie i gminie;
16) nadzór nad w"a$ciwym utrzymaniem terenu parku miejskiego;
17) zapewnienie prawid"owego poziomu us"ug komunalnych w tym: zaopatrzenia w energi elektryczn•, ciepln•
i gazow•, gospodark odpadami oraz utrzymaniem czysto$ci i w"a$ciwego stanu sanitarnego gminy;
18) opracowywanie projektu uchwa"y wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
19) realizacja programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
20) opracowanie projektu uchwa"y w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodz•cych w sk"ad
mieszkaniowego zasobu gminy;
21) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w oparciu o przepisy ustawowe oraz zasady ustalone
uchwa"• Rady Miejskiej w Zdzieszowicach tj.:
a) przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu,
deklaracji o wysoko$ci dochodów cz"onków gospodarstwa domowego oraz o$wiadczenia maj•tkowego
cz"onków gospodarstwa domowego, wniosków o zamian lokali, weryfikacja z"o!onych wniosków,
b) wspó"dzia"anie w spo"eczn• komisj• ds. przydzia"u mieszka# przy rozpatrywaniu wniosków o przydzia"
mieszkania,
c) przeprowadzanie okresowej weryfikacji spe"niania przez najemc kryterium warto$ci dochodu;
22) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych;
23) zawieranie i rozwi•zywanie umów najmu na lokale mieszkalne i socjalne;
24) podejmowanie dzia"a# zwi•zanych z dokonywaniem usuni cia z lokalu osoby zajmuj•cej mieszkanie, lokal
socjalny, bez wymaganej zgody;
25) tworzenie zasobu tymczasowych pomieszcze# i zawieranie umów najmu tymczasowego pomieszczenia;
26) naliczanie nale!no$ci czynszowych za lokale mieszkalne i socjalne;
27) rozliczanie najemców zdaj•cych lokale mieszkalne, socjalne i u!ytkowe, sporz•dzanie w tym zakresie
protoko"ów zdawczo – odbiorczych;
28) dysponowanie kluczami do wolnych lokali mieszkalnych i u!ytkowych;
29) zak"adanie, prowadzenie i bie!•ca aktualizacja ksi•!ek obiektów budowlanych zasobów komunalnych gminy;
30) prowadzenie spraw zwi•zanych z dokonywaniem przegl•dów technicznych rocznych, 5 letnich i innych
wynikaj•cych z obowi•zuj•cych uregulowa# prawnych w tym szczególnie z ustaw• prawo budowlane;
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31) ustalanie zakresu prac remontowych, zlecanie wykonania dokumentacji oraz prac remontowych;
32) dokonywanie odbiorów ko#cowych przeprowadzanych zada# remontowych na zasobach komunalnych,
33) prowadzenie sprawozdawczo$ci z zakresu mieszkalnictwa;
34) zapewnienie lokalu socjalnego dla najemców, wobec których wyrokiem s•dowym nakazano opró!nienie
lokalu;
35) przygotowanie projektu zarz•dze# Burmistrza w sprawach czynszu regulowanego i socjalnego;
36) prowadzenie ca"o$ci spraw zwi•zanych z wydawaniem decyzji o przyznaniu b•d( odmowie przyznania
dodatku mieszkaniowego;
37) wydawanie, na wniosek odbiorcy wra!liwego energii elektrycznej, decyzji o przyznaniu dodatku
energetycznego (zgodnie z ustaw• prawo energetyczne);
38) wyst powanie, co kwarta" do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o przyznanie dotacji;
39) rozliczanie przyznanej dotacji;
40) opracowywanie i og"aszanie w Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego zestawie# danych
dotycz•cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nie nale!•cych do publicznego zasobu mieszkaniowego
gminy;
41) prowadzenie sprawozdawczo$ci z zakresu mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej;
42) uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych;
43) prowadzenie zbioru danych osobowych „dodatki mieszkaniowe” oraz udost pnienie danych ze zbioru zgodnie
z ustaw• o ochronie danych osobowych;
44) prowadzenie spraw wynikaj•cych z powierzonego gminie obowi•zku utrzymana grobów i cmentarzy
wojennych w tym:
a) prowadzenie ewidencji miejsc pami ci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy,
b) ustalanie potrzeb finansowych w zakresie utrzymania i prac remontowo – odtworzeniowych mogi" oraz
obiektów z nimi zwi•zanych i przekazywanie informacji w tej sprawie,
c) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz przyleg"ego otoczenia w nale!ytym stanie pod wzgl dem
czysto$ci i wystroju,
d) wspó"praca z organami ochrony zabytków w zakresie opieki nad wpisanymi do rejestru zabytków grobami
i cmentarzami wojennymi;

z zakresu dzia"alno$ci gospodarczej – zadania zlecone
45) wydawanie za$wiadcze# potwierdzaj•cych figurowanie w Ewidencji Dzia"alno$ci Gospodarczej prowadzonej
przez Burmistrza Zdzieszowic przedsi biorców, którzy zaprzestali wykonywanie dzia"alno$ci przed 1 lipca
2011r.;
46) przyjmowanie wniosków CEIDG-1;
47) potwierdzanie wnioskodawcy(osobie fizycznej) za pokwitowaniem, przyj cie wniosku;
48) przekszta"cenie wniosku CEIDG-1 na form dokumentu elektronicznego, opatruj•c go podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoc• kwalifikowanego certyfikatu i przes"anie go do CEIDG nie pó(niej
ni! nast pnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku;
49) przyjmowanie, przesy"anie i niszczenie wniosków o wpis do CEIDG;
50) przekazywanie do CEIDG danych i informacji o udzielonych licencjach i zezwoleniach;

zadania w"asne
51) nadzór nad targowiskiem miejskim;
52) prowadzenie dokumentacji i nadzoru w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zak"adów gastronomicznych i zak"adów us"ugowych;
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53) realizacja zada# wynikaj•cych z ustawy z dnia 26 pa(dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze(wo$ci
i przeciwdzia"aniu alkoholizmowi, w tym w szczególno$ci:
a) pobieranie op"aty za korzystanie z zezwole# na sprzeda! napojów alkoholowych,
b) przygotowanie projektów uchwa" Rady Miejskiej w sprawie okre$lenia liczby zezwole# na sprzeda!
napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzeda!y i podawania napojów alkoholowych oraz
ogranicze# sprzeda!y napojów alkoholowych w godzinach nocnych,
c) przygotowanie projektu uchwa"y w sprawie odst pstwa od zakazu spo!ywania napojów alkoholowych,
d) wydawanie zezwole# na sprzeda! napojów alkoholowych,
e) wydawanie jednorazowych zezwole# na sprzeda! napojów alkoholowych,
f) wydawanie zezwole# na wyprzeda! zapasów napojów alkoholowych,
g) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia,
h) wspó"praca z gminn• komisj• rozwi•zywania problemów alkoholowych;
54) cofanie zezwole# na sprzeda! napojów alkoholowych;
55) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem decyzji wygaszaj•cych zezwolenia na sprzeda! i podawanie
napojów alkoholowych;
56) prowadzenie spraw zwi•zanych z udzielaniem, odmow• udzielenia, zmian• lub cofni ciem licencji, w drodze
decyzji administracyjnej, na wykonywanie na obszarze gminy transportu drogowego taksówk•;
57) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem zezwole#, odmow• udzielenia zezwolenia, zmian• lub
cofni ciem zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji
miejskiej;
58) prowadzenie i aktualizacja ewidencji obiektów w których $wiadczone s• us"ugi hotelarskie, pól biwakowych;
59) organizowanie gminnych przewozów pasa!erskich, zgodnie z ustaw• z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie drogowym;
60) publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze u!yteczno$ci publicznej;

z zakresu zdrowia
61) realizacja zada# wynikaj•cych z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzie&mi w wieku do lat 3 w tym
w szczególno$ci:
a) prowadzenie rejestru !"obków i klubów dzieci cych,
b) wydawanie za$wiadcze# o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru,
c) dokonywanie wizytacji !"obka, klubu dzieci cego w celu ustalenia czy zapewnione s• bezpieczne
i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dzie&mi,
d) przygotowanie projektu uchwa"y w sprawie wysoko$ci op"aty za wpis do rejestru,
e) wydawanie decyzji w sprawie wykre$lenia z rejestru oraz o odmowie wpisu do rejestru,
f) przygotowanie projektu uchwa"y w sprawie ustalenie op"at za pobyt dziecka w !"obku samorz•dowym lub
klubie dzieci cym utworzonym przez gmin albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gmin ,
g) przygotowanie projektu uchwa"y w sprawie okre$lenia maksymalnej wysoko$ci wynagrodzenia oraz zasad
ustalania wynagrodzenia dla dziennego opiekuna zatrudnionego przez gmin ,
h) prowadzenie spraw zwi•zanych z zatrudnianiem przez gmin dziennego opiekuna, zorganizowanie konkursu
ofert na zasadach okre$lonych w ustawie o dzia"alno$ci po!ytku publicznego i o wolontariacie,
i) prowadzenie wykazu dziennych opiekunów,
j) sprawowanie nadzoru nad !"obkiem samorz•dowym, klubem dzieci cym oraz dziennym opiekunem
w zakresie warunków i jako$ci $wiadczonej opieki,
k) przygotowanie projektu uchwa"y w sprawie planu nadzoru nad !"obkiem samorz•dowym,
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l) sprawowanie nadzoru na podstawie planu nadzoru przyj tego przez Rad Miejsk• oraz poza planem, ")
sporz•dzanie sprawozda# rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dzie&mi w wieku do lat
3 i przekazywania ich Wojewodzie Opolskiemu w wersji elektronicznej,
m) przekazywanie danych z rejestru oraz wykazu dziennych opiekunów ministrowi w"a$ciwemu do spraw
rodziny za po$rednictwem systemu teleinformatycznego.
n) prowadzenie spraw zwi•zanych z udzielaniem dotacji celowej z bud!etu gminy na dofinansowanie opieki
nad dzie&mi w wieku do lat 3;
62) prowadzenie spraw zwi•zanych z ochron• i promocj• zdrowia;
63) nadzór nad prawid"ow• realizacj• zada# O$rodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny;

z zakresu ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami
64) zapewnienie warunków niezb dnych do ochrony $rodowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie
porz•dku i czysto$ci;
65) opracowanie projektu programu ochrony $rodowiska oraz projektu raportu z wykonania programu ochrony
$rodowiska;
66) przedstawienie raportu z wykonania programu ochrony $rodowiska Radzie Miejskiej i przekazanie raportu
organowi wykonawczemu powiatu;
67) udost pnieniu w biuletynie informacji publicznej Gminy programu ochrony $rodowiska oraz raportu
z wykonania programu ochrony $rodowiska;
68) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie $rodowiska na terenie Gminy;
69) koordynowanie spraw zwi•zanych z wydatkami przeznaczonymi na ochron $rodowiska;
70) podawanie do publicznej wiadomo$ci wymaga# jakie powinien spe"nia& przedsi biorca ubiegaj•cy si
o uzyskanie zezwolenia na dzia"alno$& w zakresie opró!nienia zbiorników bezodp"ywowych i transportu
nieczysto$ci ciek"ych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz•t, zgodnie z aktualnie obowi•zuj•cymi
przepisami prawnymi;
71) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem uprawnionym przedsi biorcom zezwole# na opró!nianie
zbiorników bezodp"ywowych i transportu nieczysto$ci, prowadzenie ewidencji udzielonych i cofni tych
zezwole#;
72) wydawanie zezwole# ma prowadzenie dzia"alno$ci polegaj•cej na prowadzeniu schronisk dla bezdomnych
zwierz•t, a tak!e grzebowisk i spalania zw"ok;
73) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodp"ywowych i przydomowych oczyszczalni $cieków;
74) podejmowanie dzia"a# w zakresie likwidacji dzikich wysypisk $mieci;
75) egzekwowanie przestrzegania ustawy o odpadach;
76) wydawanie decyzji nakazuj•cej posiadaczowi odpadów usuni cia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do
ich sk"adowania lub magazynowania;
77) przyjmowanie
komunalnymi;

corocznego

sprawozdania

z realizacji

zada#

z zakresu

gospodarowania

odpadami

78) sporz•dzanie opinii dla starosty odno$nie wydawania zezwolenia dla odbiorców odpadów niebezpiecznych
i dla odbiorców innych ni! niebezpieczne na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów;
79) wspó"praca z Zwi•zkiem Mi dzygminnym "Czysty Region" z siedzib• w K dzierzynie - Ko(lu w zakresie
przekazanego mu do realizacji zadania Gminy z zakresu gospodarki odpadami;
80) sporz•dzanie opinii dla wojewody w odniesieniu do programu ochrony $rodowiska;
81) naliczanie op"at i sporz•dzanie sprawozda#, wykazów zawieraj•cych informacje i dane w zakresie korzystania
ze $rodowiska, zgodnie z obowi•zuj•cymi przepisami w tym zakresie;
82) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie
z ustaw• o udost pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spo"ecze#stwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzia"ywania na $rodowisko;
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83) prowadzenie publicznego dost pnego wykazu danych o dokumentach zwieraj•cych informacje o $rodowisku
i jego ochronie;
84) wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych do bazy danych o ocenach oddzia"ywania na $rodowisko;
85) udost pnianie spo"ecze#stwu informacji o $rodowisku i jego ochronie zgodnie z aktualnie obowi•zuj•cymi
przepisami prawnymi w tym zakresie, a w szczególno$ci z ustaw• o udost pnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spo"ecze#stwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzia"ywania na $rodowisko;
86) informowanie mieszka#ców o jako$ci wody przeznaczonej do spo!ycia;
87) prowadzenie spraw zwi•zanych z realizacj• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu!ytym sprz cie elektrycznym
i elektronicznym;
88) prowadzenie dzia"a# maj•cych na celu usuwanie azbestu na terenie Gminy;
89) realizacja Programu usuwania wyrobów zawieraj•cych azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015 2032;
90) wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych do rejestru wyrobów zawieraj•cych azbest oraz
przedk"adanie sprawozda# dotycz•cych wprowadzanych zmian do rejestru wyrobów zawieraj•cych azbest do
marsza"ka województwa;
91) opracowanie projektów uchwa" Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia ogranicze# co do czasu
funkcjonowania lub korzystania z urz•dze#, z których emitowany ha"as mo!e negatywnie oddzia"ywa& na
$rodowisko;
92) opracowanie projektu uchwa"y w sprawie regulaminu utrzymania czysto$ci i porz•dku na terenie Gminy,
93) nadzór na realizacj• uchwa"y Rady Miejskiej w sprawie szczegó"owych zasad utrzymania czysto$ci
i porz•dku na terenie Gminy;
94) realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
95) prowadzenie spraw zwi•zanych z udzielaniem dotacji celowej ze $rodków bud!etu Gminy na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zgodnie z obowi•zuj•c• uchwa"• Rady Miejskiej;
96) realizacja zada# okre$lonych ustaw• z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w tym mi dzy innymi:
a) opracowanie projektu uchwa"y w sprawie wyznaczenia aglomeracji,
b) dokonywanie przegl•du obszarów i granic aglomeracji,
c) opracowywanie sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania $cieków komunalnych,
d) uzgadnianie z Wodami Polskimi dokumentów w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu po"o!onego
na obszarach szczególnego zagro!enia powodzi•,
e) ustalanie wysoko$ci op"aty za us"ugi wodne, o których mowa w art. 272 ust. 8 ustawy - Prawo wodne,
f) sporz•dzanie rocznych sprawozda# z realizacji dzia"a# zawartych w dokumentach planistycznych (planach
zarz•dzania ryzykiem powodziowym);

z zakresu promocji
97) prowadzenie spraw zwi•zanych z promowaniem gminy na zewn•trz, w tym prowadzenie dzia"a# promuj•cych
tereny inwestycyjne Gminy Zdzieszowice;
98) pomoc inwestorom w sprawnym i efektywnym przeprowadzaniu procedury inwestycyjnej;
99) przygotowanie materia"ów promocyjnych i informacyjnych o gminie;
100) koordynowanie wspó"pracy gminy z partnerami w ramach zawartych porozumie# partnerskich oraz udzia"em
gminy w zwi•zkach i stowarzyszeniach;
101) wspó"praca z informatykami Urz du w zakresie aktualizowania informacji o Urz dzie i Gminie na stronach
internetowych Gminy.
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§ 28.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania #rodków Pozabud etowych
1. Referatem kieruje Kierownik.
2. Stanowisko pracy wieloosobowe.
3. Przy znakowaniu spraw u!ywa si symbolu: IN
4. Do obszaru dzia"ania Referatu Inwestycji i Pozyskiwania 'rodków Pozabud!etowych:

z zakresu nadzoru, inwestycji i remontów
1) opracowywanie rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym
i finansowym oraz ich aktualizacja;
2) przyjmowanie wniosków dotycz•cych inwestycji od radnych, mieszka#ców gminy i instytucji oraz
dokonywanie weryfikacji merytorycznej zg"aszanych wniosków;
3) prowadzenie prac zwi•zanych w wyposa!aniem gruntów przeznaczonych na cele budowlane w urz•dzenia
komunalne i sie& uzbrojenia terenu;
4) okre$lanie danych wyj$ciowych do projektowania i kosztorysowania;
5) przygotowywanie dokumentacji technicznej dla realizowanych zada# inwestycyjnych i remontowych;
6) uzyskanie niezb dnych dokumentów, pozwole# do rozpocz cia zada# inwestycyjnych i remontowych;
7) przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zada# inwestycyjnych i remontowych;
8) przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót budowlanych;
9) koordynacja wykonawstwa robót budowlanych;
10) sprawdzanie nadzoru inwestorskiego, w szczególno$ci z zakresu jako$ci wykonania i kosztów realizowanych
inwestycji i remontów oraz zgodno$ci z zatwierdzon• dokumentacj•;
11) zg"aszanie, zawiadamianie o rozpocz ciu i zako#czeniu zada# inwestycyjnych w"a$ciwym organom
i instytucjom;
12) organizowanie i uczestnictwo w odbiorach zada# inwestycyjnych;
13) sprawozdawczo$& i rozliczanie kosztów realizowanych zada#;
14) kompleksowe rozliczanie zako#czonych inwestycji i remontów przy wspó"udziale Referatu Bud!etowo –
Finansowego;
15) nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi w Urz dzie;
16) wykonywanie uprawnie# z tytu"u r kojmi za wady lub z tytu"u udzielonej gwarancji;
17) prowadzenie inwestycji i zada# remontowych (konserwacyjnych) na rowach melioracyjnych (rowy,
przepusty, cieki wodne) b d•cych w"asno$ci• Gminy;
18) nadzór nad w"a$ciwym utrzymaniem placów zabaw w Gminie;

z zakresu drogownictwa
Realizacja zada# ustalonych dla gminy ustaw• z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym
w szczególno$ci:
19) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
20) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
oraz drogowych obiektów in!ynierskich;
21) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów in!ynierskich, urz•dze# zabezpieczaj•cych
ruch i innych urz•dze# zwi•zanych z drog•;
22) realizacja zada# w zakresie in!ynierii ruchu;
23) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych;
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24) koordynacja robót w pasie drogowym;
25) wydawanie zezwole#, w drodze decyzji administracyjnych, na zaj cie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz
ustalanie op"at i kar pieni !nych;
26) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udost pnianie ich na !•danie
uprawnionym organom;
27) sporz•dzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg
Krajowych i Autostrad;
28) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów in!ynierskich ze szczególnym
uwzgl dnieniem ich wp"ywu na stan bezpiecze#stwa drogowego;
29) zg"aszanie do zarz•dcy dróg wszelkich usterek i nieprawid"owo$ci wyst puj•cych na drogach;
30) wykonywanie robót interwencyjnych, robót bie!•cych i zabezpieczaj•cych;
31) przeciwdzia"anie niszczeniu dróg przez ich u!ytkowników
32) przeciwdzia"anie niekorzystnym przeobra!eniom $rodowiska mog•cym powsta& lub powstaj•cym
w nast pstwie budowy lub utrzymania dróg;
33) wprowadzanie ogranicze# lub zamykanie dróg i drogowych obiektów in!ynierskich dla ruchu oraz
wyznaczanie objazdów drogami ró!nej kategorii, gdy wyst puje bezpo$rednie zagro!enie bezpiecze#stwa osób
lub mienia;
34) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
35) prowadzenie spraw dotycz•cych budowy, remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
36) opracowywanie projektów uchwa" Rady Miejskiej w sprawie:
a) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
b) ustalenia przebiegu istniej•cych dróg gminnych,
c) ustalenia strefy p"atnego parkowania,
d) wysoko$ci stawek op"at za zaj cie pasa drogowego na drodze gminnej,
e) zatwierdzanie stawek op"at za odprowadzenie $cieków opadowych i roztopowych;
37) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu
istniej•cych dróg powiatowych;
38) koordynowanie rozwoju infrastruktury drogowej na terenie gminy;
39) wyposa!anie nieruchomo$ci
infrastruktury drogowej;

stanowi•cych

gminny

zasób

nieruchomo$ci

w niezb dne

urz•dzenia

40) wydawanie zezwole# na przejazdy po drodze gminnej pojazdów nienormatywnych, zgodnie z ustaw• – Prawo
o ruchu drogowym;
41) uzgadnianie tras przejazdu pojazdu nienormatywnego;
42) prowadzenie rejestru wydanych zezwole# na przejazd pojazdu nienormatywnego;
43) wykonywanie zada# organizatora publicznego transportu drogowego zgodnie z ustaw• z dnia 16 grudnia
2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, w tym w szczególno$ci:
a) zg"aszanie potrzeb transportowych dotycz•cych linii komunikacyjnych wykraczaj•cych poza obszar gminy
do starosty lub marsza"ka województwa w"a$ciwego ze wzgl du na przebieg tych linii komunikacyjnych,
b) okre$lanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których w"a$cicielem lub zarz•dzaj•cym jest gmina,
udost pnionych dla operatorów i przewo(ników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
(przygotowanie projektu uchwa"y Rady Miejskiej),
c) przygotowanie projektu uchwa"y Rady Miejskiej w sprawie op"at za korzystanie przez operatora
i przewo(nika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których w"a$cicielem albo zarz•dzaj•cym jest
gmina,
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d) budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których w"a$cicielem lub
zarz•dzaj•cym jest gmina,
e) budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków s"u!•cych pasa!erom,
posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasa!erów, usytuowanych w pasie
drogowym dróg publicznych bez wzgl du na kategorie tych dróg,
f) zapewnienie utrzymania czysto$ci i porz•dku na przystankach komunikacyjnych, których w"a$cicielem lub
zarz•dzaj•cym jest gmina oraz które s• po"o!one na jej obszarze przy drogach publicznych, bez wzgl du na
kategorie tych dróg;
44) realizacja zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi•zku z wzmocnieniem
narz dzi ochrony krajobrazu, w odniesieniu do zasad i warunków sytuowania obiektów ma"ej architektury,
tablic i urz•dze# reklamowych oraz ogrodze#;
45) koordynacja prac zwi•zanych z realizacj• zda# okre$lonych w ustawie z dnia 9 pa(dziernika 2015 r.
o rewitalizacji;

z zakresu nadzoru nad jednostkami pomocniczymi w gminie
46) wspó"praca z Zarz•dami Osiedli przy opracowywaniu zada# do projektu bud!etu ramach przyznanych im
$rodków bud!etowych;
47) realizacja zada# uj tych w bud!ecie a dotycz•cych jednostek pomocniczych tj. So"ectw i Osiedli;
48) przygotowanie projektu uchwa"y w sprawie wyra!enia zgody na wyodr bnienie funduszu so"eckiego
w bud!ecie gminy;
49) przekazywanie so"tysom informacji o wysoko$ci $rodków przypadaj•cych na dane so"ectwo;
50) dokonywanie analizy i oceny wniosków sk"adanych przez so"ectwa w zakresie podzia"u $rodków z funduszu
so"eckiego;
51) nadzór nad realizacj• zada# realizowanych w ramach funduszu so"eckiego;
52) koordynowanie spraw zwi•zanych z udzia"em so"ectw w programie "Odnowa Wsi Województwa
Opolskiego";

z zakresu integracji europejskiej i wspó"dzia"ania z organizacjami pozarz%dowymi
53) przygotowanie informacji i wykazu mo!liwo$ci do uzyskania $rodków pozabud!etowych na ka!dy rok;
54) sporz•dzanie projektów na pozyskanie $rodków pozabud!etowych (fundusze unijne krajowe) na zadania
w"asne gminy;
55) monitorowanie projektów realizowanych zada# z udzia"em $rodków unijnych i innych funduszy
pozabud!etowych;
56) rozliczanie zrealizowanych zada# wspó"finansowanych z $rodków pozabud!etowych (z funduszy unijnych
i innych funduszy pozabud!etowych);
57) wspó"praca z so"ectwami, organizacjami pozabud!etowymi i innymi podmiotami przy sporz•dzaniu
wniosków o pozyskanie $rodków pozabud!etowych;
58) pomoc dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy w przygotowaniu wniosków o przyznanie $rodków
pozabud!etowych;
59) udzielanie informacji przedsi biorcom o mo!liwo$ciach pozyskania $rodków finansowych z funduszy
krajowych i Unii Europejskiej;
60) koordynowanie wspó"pracy Gminy z partnerami w ramach zawartych umów i porozumie# partnerskich oraz
udzia"em Gminy w zwi•zkach i stowarzyszeniach;
61) przygotowanie wniosku o przyznanie $rodków pozabud!etowych na zadania w"asne Gminy z funduszy
znajduj•cych si w stowarzyszeniach do których nale!y Gmina;
62) monitorowanie projektów, realizowanych zada# na które pozyskano $rodki pozabud!etowe z funduszy
znajduj•cych si w stowarzyszeniach;
63) rozliczanie zada# zrealizowanych po uzyskaniu $rodków pozabud!etowych;
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64) wspó"praca z so"ectwami, organizacjami pozarz•dowymi i innymi podmiotami przy sporz•dzaniu wniosków
o pozyskanie $rodków pozabud!etowych znajduj•cych si w stowarzyszeniach;
65) pe"nienie funkcji koordynatora gminnego ds. kontaktów i wspó"pracy z Aglomeracj• Miejsk•;
66) realizacja zada# w"asnych gminy zwi•zanych z tworzeniem warunków sprzyjaj•cych rozwojowi sportu w tym
w szczególno$ci:
a) przygotowanie propozycji projektu bud!etu w cz $ci dotycz•cej kultury fizycznej,
b) opracowanie projektu uchwa"y Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie okre$lenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice,
c) prowadzenie spraw zwi•zanych z realizacj• postanowie# uchwa"y Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w sprawie okre$lenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy;
67) prowadzenie spraw zwi•zanych z realizacj• zada# wynikaj•cych z ustawy o dzia"alno$ci po!ytku publicznego
i o wolontariacie, w tym w szczególno$ci:
a) prowadzenie rejestru organizacji pozarz•dowych dzia"aj•cych na terenie gminy, jego aktualizacj oraz
publikacj na stronach internetowych gminy,
b) przygotowanie projektu uchwa"y w sprawie szczegó"owego konsultowania si z radami dzia"alno$ci po!ytku
publicznego lub organizacjami pozarz•dowymi,
c) prowadzenie konsultacji,
d) opracowanie projektu uchwa"y w sprawie rocznego lub wieloletniego programu wspó"pracy Gminy
Zdzieszowice z organizacjami pozarz•dowymi oraz innymi podmiotami prowadz•cymi dzia"alno$& po!ytku
publicznego,
e) organizowanie otwartych konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie organizacjom realizacj zada#
publicznych,
f) przyjmowanie ofert na realizacj zadania,
g) rozpatrywanie ofert na realizacj zadania – udzia" w powo"anej przez Burmistrza komisji,
h) przyjmowanie sprawozda# z realizacji zada#, rozliczanie przekazanych dotacji przy wspó"udziale
pracownika referatu Finansowo-Bud!etowego,
i) kontrola prawid"owo$ci wykorzystania przyznanych dotacji,
j) opracowanie projektu uchwa"y w sprawie trybu i szczegó"owych kryteriów oceny wniosków o realizacj
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
k) przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosku z"o!onego w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 29.

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1. Referatem kieruje Kierownik.
2. Stanowisko pracy wieloosobowe.
3. Przy znakowaniu spraw u!ywa si symbolu: GMR
4. Do zakresu dzia"ania Gospodarki Mieniem i Rolnictwa nale!y prowadzenie spraw wynikaj•cych z realizacji
zada# gminy okre$lonych w ustawie o gospodarce nieruchomo$ciami, w szczególno$ci:

zadania w"asne
1) zbycia *sprzeda! i oddanie w wieczyste u!ytkowanie) nieruchomo$ci stanowi•cych w"asno$& gminy w tym:
a) opracowywanie projektów zarz•dze# burmistrza w sprawie wyznaczenia do zbycia lub nabycia
nieruchomo$ci,
b) zlecanie bieg"ym dokonywania wyceny nieruchomo$ci,
c) podejmowanie czynno$ci i sporz•dzanie dokumentacji w sprawach bezprzetargowego zbycia nieruchomo$ci,
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d) przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomo$ci,
e) opracowywanie projektu uchwa"y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzeda!y
nieruchomo$ci,
f) sporz•dzanie protoko"ów, uzgodnie# lub rokowa# zbycia lub nabycia nieruchomo$ci,
g) wspó"praca z kancelariami notarialnymi przy zawieraniu aktów notarialnych,
h) realizacja zada# okre$lonych w ustawie z dnia 9 pa(dziernika 2015 r. o rewitalizacji, w zakresie gospodarki
nieruchomo$ciami;
2) prowadzenie ca"o$ci spraw dotycz•cych oddania nieruchomo$ci gminnych w trwa"y zarz•d, najem, dzier!aw ,
u!yczenie;
3) naliczanie op"at rocznych z tytu"u u!ytkowania wieczystego nieruchomo$ci, udzielanie bonifikat;
4) dokonywanie aktualizacji op"aty rocznej z tytu"u u!ytkowania wieczystego;
5) przekszta"canie prawa u!ytkowania wieczystego w prawo w"asno$ci;
6) realizacja zada# okre$lonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekszta"ceniu prawa u!ytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w"asno$ci tych gruntów, w tym
w szczególno$ci:
a) przygotowanie za$wiadcze# potwierdzaj•cych przekszta"cenie,
b) ustalanie wysoko$ci oraz okresu wnoszenia op"aty z tytu"u przekszta"cenia,
c) przygotowanie projektu uchwa"y Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od op"aty jednorazowej
z tytu"u przekszta"cenia u!ytkowania wieczystego w prawo w"asno$ci gruntów;
7) wykonywanie prawa pierwokupu;
8) opracowywanie projektu uchwa"y Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo$ciami
gminnymi;
9) przygotowanie projektu uchwa" ustalaj•cych procentow• wysoko$& op"aty adiacenckiej w zwi•zku z wzrostem
warto$ci nieruchomo$ci spowodowanej budow• urz•dze# infrastruktury technicznej, podzia"em nieruchomo$ci
oraz scalaniem nieruchomo$ci;
10) wydawanie decyzji ustalaj•cych op"at adiacenck• zwi•zan• ze wyrostem warto$ci nieruchomo$ci
spowodowanym budow• urz•dze# infrastruktury technicznej, w zwi•zku z scaleniem i podzia"em
nieruchomo$ci, a tak!e podzia"em nieruchomo$ci;
11) zlecanie wycen wzrostu warto$ci nieruchomo$ci dla celów naliczenia op"aty adiacenckiej i op"aty
planistycznej;
12) wydawanie decyzji o roz"o!eniu na raty op"aty adiacenckiej i ustanowienie hipoteki zabezpieczaj•cej
nale!no$& gminy;
13) prowadzenie spraw dotycz•cych komunalizacji mienia;
14) sporz•dzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego;
15) prowadzenie ewidencji lokali u!ytkowych;
16) zawieranie umów najmu na lokale u!ytkowe;
17) naliczanie nale!no$ci za lokale u!ytkowe;
18) nadzór nad gospodarka lokalami u!ytkowymi, ustalanie procedur ich wynajmu;
19) przygotowanie projektu zarz•dzenia burmistrza w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale u!ytkowe;
20) wnoszenie aportu do spó"ek;
21) prowadzenie rejestrów mienia gminnego;
22) prowadzanie spraw zwi•zanych z scalaniem i podzia"em nieruchomo$ci;
23) prowadzenie spraw zwi•zanych z aktualizacj• i zak"adaniem ksi•g wieczystych dla nieruchomo$ci gminnych;
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24) prowadzenie ewidencji wpisów aktów notarialnych i dokonywania ich analizy pod k•tem ustalenia op"aty
planistycznej lub op"aty adiacenckiej;
25) uczestniczenie w post powaniach rozgraniczeniowych i podzia"ach nieruchomo$ci;
26) zatwierdzanie projektów podzia"u nieruchomo$ci oraz przebiegu granic w post powaniu rozgraniczaj•cym;
27) wyst powanie do starosty z wnioskiem o wyw"aszczenie nieruchomo$ci przeznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne;
28) sporz•dzanie dokumentacji formalno-prawnej zwi•zanej z wyp"at• odszkodowa# za grunty wydzielone pod
gminne drogi publiczne;
29) prowadzenie spraw zwi•zanych z nazewnictwem ulic oraz nadawaniem numerów porz•dkowych dla
nieruchomo$ci;
30) prowadzenie spraw dotycz•cych renty planistycznej – wydawanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej
op"aty pobieranej od w"a$ciciela nieruchomo$ci w przypadku zbycia tej nieruchomo$ci je!eli jej warto$&
wzros"a lub zmala"a w zwi•zku z uchwaleniem lub zmian• planu zagospodarowania przestrzennego;
31) przygotowania, co najmniej raz w roku, informacji dla Rady Miejskiej w Zdzieszowicach o wydanych
decyzjach w sprawie op"aty planistycznej;
32) prowadzenie spraw wynikaj•cych z realizacji zapisów o pracowniczych ogrodach dzia"kowych;

z zakresu rolnictwa, le$nictwa i gospodarki wodnej - zadania w"asne
33) prowadzenie spraw dotycz•cych ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i le$nych;
34) prowadzenie spraw z zakresu produkcji ro$linnej i zwierz cej;
35) wspó"praca ze s"u!b• kwarantanny i ochrony ro$lin w zakresie zwalczania chorób, chwastów i szkodników
upraw oraz nakazywanie niszczenia niektórych upraw;
36) wspó"praca z instytucjami dzia"aj•cymi na rzecz rolnictwa;
37) wydawanie za$wiadcze# o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych,
zgodnie z ustaw• o kszta"towaniu ustroju rolnego;
38) przyjmowanie od posiadacza zwierz cia zawiadomienia o podejrzeniu wyst•pienia choroby zaka(nej zwierz•t
i informowanie organu Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu takiego zawiadomienia;
39) prowadzenie spraw zwi•zanych z powo"ywaniem i odwo"ywaniem przez Burmistrza rzeczoznawców do
szacowania strat, odszkodowania za pad"e zwierz ta przy zwalczaniu chorób zaka(nych, stosuj•c przepisy
ustawy o ochronie zwierz•t oraz zwalczaniu chorób zaka(nych zwierz•t;
40) wspó"praca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowywaniu i realizacji planów gotowo$ci
zwalczania chorób zaka(nych zwierz•t;
41) nadzór nad stosowaniem $rodków ochronnych w zwi•zku z zwalczaniem choroby zaka(nej;
42) prowadzenie spraw zwi•zanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierz tom oraz ich wy"apywanie,
zgodnie z ustaw• o ochronie zwierz•t, wspó"praca w tym zakresie z towarzystwami opieki nad zwierz tami,
lekarzem weterynarii i ko"ami "owieckimi;
43) opracowanie projektu uchwa"y Rady Miejskiej w sprawie corocznego okre$lenia programu opieki nad
zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno$ci zwierz•t;
44) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem decyzji o czasowym odbieraniu zwierz cia;
45) prowadzenie rejestru i wydawanie zezwole# na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywn•;
46) prowadzenie spraw z zakresu lasów indywidualnych w"a$cicieli w tym w szczególno$ci:
a) informowanie w"a$cicieli lasów o wy"o!eniu do publicznego wgl•du w siedzibie Urz du projektu
uproszczonego planu urz•dzania lasu;
47) realizowanie zada# wynikaj•cych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym
w szczególno$ci:
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a) przygotowanie opinii dla Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie projektu planu ochrony parku
narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego,
b) prowadzenie spraw zwi•zanych z ustanowieniem pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego u!ytku
ekologicznego lub zespo"u przyrodniczo - krajobrazowego,
c) dokonywanie, na podstawie podj tej uchwa"y Rady Miejskiej, wpisu informacji dotycz•cych form ochrony
przyrody w centralnym rejestrze form ochrony przyrody,
d) umieszczanie tablic informacyjnych o nazwie formy ochrony przyrody i o zakazach obowi•zuj•cych
w stosunku do ich form,
e) przekazywanie regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska zawiadomie# o odkryciu kopalnych
szcz•tków ro$lin lub zwierz•t,
f) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem zezwole# na usuni cie drzew lub krzewów z terenu
nieruchomo$ci,
g) przyjmowanie zg"osze# zamiaru usuni cia drzew, dokonywanie ogl dzin i sporz•dzanie protoko"u
z ogl dzin,
h) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie sprzeciwu usuni cia drzewa,
i) naliczanie op"at za usuni cie drzew lub krzewów,
j) prowadzenie spraw zwi•zanych z naliczaniem kar za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu za
usuni cie drzewa lub krzewu bez zezwolenia;
48) za"atwianie spraw zwi•zanych z gospodark• "owieck• w tym mi dzy innymi:
a) przygotowanie opinii w sprawie rocznych planów "owieckich przez dzier!awców obwodów "owieckich,
b) wspó"dzia"anie z dzier!awcami i zarz•dcami obwodów "owieckich oraz nadle$niczymi pa#stwowych
gospodarstw le$nych oraz Lasów Pa#stwowych w prawach zwi•zanych z zagospodarowaniem obwodów
"owieckich w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny;
49) wspó"praca z Zarz•dem Spó"ki Wodnej w zakresie konserwacji urz•dze# melioracyjnych (rowy, przepusty);
50) ustalanie i prowadzenie prac zwi•zanych z czyszczeniem rowów melioracyjnych;
51) prowadzenie spraw zwi•zanych z melioracj• i gospodark• wodn•, a w szczególno$ci rozstrzyganie sporów:
a) o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
b) udzia" w rozprawach wodno – prawnych;
52) prowadzenie spraw zwi•zanych z zobowi•zaniem w"a$cicieli gruntów do wykonania prac zabezpieczaj•cych
przed powodzi•;
53) udzia" w dokonywaniu okresowych przegl•dów wa"ów ochronnych, zastawek, stopni wodnych oraz urz•dze#
zabezpieczaj•cych przed powodzi•,
54) udzia" w pracach komisji ds. szacowania szkód zwi•zanych z kl skami !ywio"owymi;
55) prowadzenie ewidencji szkód;
56) przyjmowanie o$wiadcze# i przes"uchanie $wiadków na okoliczno$& pracy w gospodarstwie rolnym
(w okresie bezsk"adkowym) zgodnie z ustaw• o zaopatrzeniu emerytalnych rolników i ich rodzin;
57) sprawowanie nadzoru nad upraw• maku i konopi w"óknistych;
a) wydawanie zezwole# na upraw maku lub konopi w"óknistych,
b) odmowa wydania zezwolenia na upraw maku lub konopi w"óknistych,
c) prowadzenie rejestru wydanych zezwole# na upraw maku lub konopi w"óknistych,
d) nakazywanie zniszczenia upraw maku lub konopi w"óknistych;
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z zakresu realizacji zada• okre$lonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
58) opracowanie projektu uchwa"y w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zdzieszowice;
59) realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami;
60) sporz•dzanie i przedk"adanie Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji programu;
61) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomo$ci z terenu
gminy;
62) przyjmowanie zawiadomie# o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu
co do którego istnieje przypuszczenie, i! jest on zabytkiem i niezw"oczne zawiadomienie o fakcie
wojewódzkiego konserwatora zabytków;
63) przyjmowanie zawiadomie# o znalezieniu przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie i! jest on
zabytkiem archeologicznym i zawiadomienie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków;
64) wydawanie za$wiadcze# o uj ciu obiektu w rejestrze/ewidencji zabytków;

zadania zlecone
65) wspó"praca z organami statystyki w zakresie opracowywania i przeprowadzania spisów rolnych i szacunków
plonów i pog"owia zwierz•t;
66) prowadzenie spraw zwi•zanych z wyborami do Izby Rolniczej w Opolu;
67) realizacja zada# wynikaj•cych z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:
a) przyjmowanie wniosków o zwrot podatku,
b) wydawanie decyzji o zwrot podatku;
68) realizacja zada# okre$lonych w rozdziale 2 - wody wykorzystywane do k•pieli - ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne.
§ 30.

Referat Spraw Obywatelskich i Zarz•dzania Kryzysowego
1. Referatem Spraw Obywatelskich i Zarz•dzania Kryzysowego kieruje kierownik.
2. Przy znakowaniu spraw u ywa si! symbolu: SO i ZK.
3. Do zakresu dzia"ania Referatu Spraw Obywatelskich i Zarz•dzania Kryzysowego nale y w szczególno#ci:
1) realizowanie zada$ okre#lonych w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, a w szczególno#ci;
a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego,
b) przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego poza siedzib• organu Gminy, w miejscu pobytu osoby
sk"adaj•cej wniosek,
c) sprawdzanie zgodno#ci danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego z danymi
zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w rejestrze PESEL,
d) wydawanie dowodów osobistych w siedzibie organu Gminy i poza jego siedzib•,
e) przygotowanie decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
f) przyjmowanie zg"osze$ dotycz•cych zawieszenia lub cofni!cia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych
w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,
g) przyjmowanie zg"osze$ utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
h) przygotowanie decyzji dotycz•cej stwierdzenia niewa no#ci dowodu osobistego,
i) prowadzenie kopert dowodowych,
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j) wprowadzanie
danych
do
Rejestru
Dowodów
w art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o dowodach osobistych,

Osobistych

w zakresie

okre#lonym

k) wydawanie za#wiadcze$, na wniosek zainteresowanej osoby, zawieraj•cych pe"ny odpis danych
gromadzonych i przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
l) udost!pnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych;
2) realizowanie zada$ okre#lonych z dnia 24 wrze#nia 2010 r. o ewidencji ludno#ci, w tym w szczególno#ci:
a) przetwarzanie danych gromadzonych w powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludno#ciaplikacji &RÓD'O obs"uguj•cej rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych,
b) prowadzenie rejestru mieszka$ców,
c) przyjmowanie zg"osze$ o zameldowanie si! na pobyt sta"y lub czasowy,
d) wydawanie z urz!du, osobie dokonuj•cej zameldowania, za#wiadczenia o zameldowaniu na pobyt sta"y,
e) wydawanie, na wniosek osoby dokonuj•cej zameldowania, za#wiadczenia o zameldowaniu na pobyt
czasowy,
f) prowadzenie spraw zwi•zanych z wymeldowaniem z miejsca pobytu sta"ego lub czasowego,
g) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem decyzji administracyjnych (z urz!du lub na wniosek)
w sprawie wymeldowania z pobytu sta"ego lub czasowego osób które opu#ci"y miejsce pobytu sta"ego lub
czasowego i nie dope"ni"y obowi•zku wymeldowania si!,
h) udost!pnianie danych jednostkowych z rejestru mieszka$ców,
i) udost!pnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL dla podmiotów
w art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 wrze#nia 2010 r. o ewidencji ludno#ci,

o których

mowa

j) prowadzenie sprawozdawczo#ci statystycznej dotycz•cej ruchu ludno#ci,
k) sporz•dzanie wykazu dzieci do szkó";
3) prowadzenie i bie •ce aktualizowanie sta"ego rejestru wyborców, zgodnie z ustaw• z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
4) przygotowanie decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejstru wyborców osoby na jej pisemny
wniosek;
5) przygotowanie decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji na nieprawid"owo#ci w rejestrze wyborców;
6) wydawanie za#wiadcze$ o prawie do g"osowania oraz sporz•dzanie pe"nomocnictw do g"osowania;
7) sporz•dzanie spisów wyborców dla wyborów i referendum;
8) odtwarzanie ewidencji wojskowej;
9) prowadzenie spraw zwi•zanych z realizacj• rz•dowego programu dla rodzin wielodzietnych - przyznawanie
Karty Du ej Rodziny;
10) prowadzenie spraw zwi•zanych z realizacj• zawartego porozumienia z Urz!dem Marsza"kowskim w Opolu wydawanie " Opolskiej Karty Rodziny i Seniora";
11) potwierdzanie to samo#ci osoby wnioskuj•cej o profil zaufany - w ramach dzia"aj•cego w Urz!dzie Punktu
Potwierdzaj•cego Profil Zaufany e-PUAP;
12) przyjmowanie zawiadomie$ o zgromadzeniu publicznym, wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia
publicznego i decyzji w sprawie rozwi•zania zgromadzenia;
13) realizacja zada$ wynikaj•cych z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpiecze$stwie imprez masowych, a w
szczególno#ci:
a) przygotowanie decyzji administracyjnej w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy
masowej,
b) przygotowanie decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie
imprezy masowej,
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c) kontrola zgodno#ci przebiegu imprezy masowej z warunkami okre#lonymi w zezwoleniu;
d) przygotowanie decyzji administracyjnej o przerwaniu lub zakazie przeprowadzenia imprezy masowej;
14) realizacja zada$ wynikaj•cych z ustawy o powszechnym obowi•zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w tym
w szczególno#ci:
a) wspó"dzia"anie z organami wojskowymi w ramach realizacji powszechnego obowi•zku obrony,
b) rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz za"o enie ewidencji wojskowej,
c) udzia" w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
d) w przypadku niestawienia si! do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny nak"adanie na osob!
podlegaj•c• kwalifikacji wojskowej grzywny w celu przymuszenia albo zarz•dzenie przymusowego
doprowadzenia przez Policj! do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o post!powaniu egzekucyjnym
w administracji,
e) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem decyzji o konieczno#ci sprawowania przez osob! podlegaj•c
a obowi•zkowi odbycia zasadniczej s"u by wojskowej opieki nad cz"onkiem rodziny,
f) ustalanie i wyp"acanie #wiadcze$ pieni! nych uprawnionym o"nierzom rezerwy, którzy odbyli (wiczenia
wojskowe,
g) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem decyzji administracyjnej o uznaniu osoby za
samotnego,

o"nierza

h) prowadzenie spraw zwi•zanych z wydawaniem decyzji o pokrywaniu nale no#ci i op"at o"nierzom
uznanym za posiadaj•cych na wy"•cznym utrzymaniu cz"onków rodziny i o"nierzom uznanym za
samotnych,
i) prowadzenie ca"o#ci spraw zwi•zanych z nak"adaniem w drodze decyzji administracyjnej #wiadcze$
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
j) prowadzenie akcji kurierskiej i wspó"dzia"anie w tym zakresie z wojskow• komend• uzupe"nie$
i starostwem,
k) organizacja systemu, opracowanie i aktualizacja dokumentacji sta"ego dy uru Burmistrza na potrzeby
podwy szenia gotowo#ci obronnej pa$stwa;

z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych
15) prowadzenie spraw zwi•zanych z realizacj• przedsi!wzi!( obrony cywilnej, w tym mi!dzy innymi:
a) planowanie dzia"alno#ci w zakresie obrony cywilnej na terenie gminy,
b) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów dzia"ania w zakresie obrony cywilnej,
c) opracowanie i utrzymanie w sta"ej aktualno#ci planu obrony cywilnej gminy oraz innych dokumentów
dotycz•cych przygotowania i dzia"ania obrony cywilnej,
d) przygotowanie i zapewnienie dzia"ania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego
ostrzegania o zagro eniach (SWO) w gminie,
e) przygotowanie planów ewakuacji ludno#ci na wypadek powstania masowego zagro enia dla ycia i zdrowia
ludno#ci na znacznym obszarze,
f) tworzenie formacji samoobrony,
g) organizowanie i koordynowanie szkole$ oraz (wicze$ obrony cywilnej,
h) ustalanie zada$ w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom
organizacyjnym gminy,
i) prowadzenie gospodarki magazynowej sprz!tu obrony cywilnej,
j) prowadzenie spraw zwi•zanych z powszechn• samoobron• ludno#ci,
k) prowadzenie ca"o#ci zagadnie$ z zakresu spraw obronnych w Urz!dzie w tym organizowanie i prowadzenie
szkole$,
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l) opracowanie regulaminu organizacyjnego Urz!du Miejskiego w Zdzieszowicach na czas zewn!trznego
zagro enia bezpiecze$stwa pa$stwa i wojny; ) nadzorowanie wykonania na"o onych zada$ obronnych przez
komórki organizacyjne Urz!du oraz jednostki organizacyjne gminy,
m) realizacja przedsi!wzi!( wynikaj•cych z obowi•zku pa$stwa – gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych
(Host Nation Support - HNS) – wspó"praca z Wojewod•, samorz•dem województwa i powiatu. Opracowanie
dokumentacji planistycznej niezb!dnej do szybkiego i sprawnego uruchomienia HNS;

z zakresu zarz•dzania kryzysowego i ochrony ludno"ci
16) organizacja i koordynacja przedsi!wzi!( w zakresie zarz•dzania kryzysowego;
17) opracowanie i aktualizacja gminnego planu zarz•dzania kryzysowego;
18) organizowanie i prowadzenie szkole$, (wicze$, treningów z zakresu zarz•dzania kryzysowego;
19) monitorowanie stanu bezpiecze$stwa na terenie gminy, dyspozycyjno#ci i gotowo#ci si" i #rodków
ratowniczych wspomagaj•cych dzia"ania ratownicze;
20) prowadzenie spraw zwi•zanych z realizacj• przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie kl!ski
ywio"owej oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
21) wspó"praca z Wydzia"em Zrz•dzania Kryzysowego Opolskiego Urz!du Wojewódzkiego oraz Starostwem
Powiatowym w Krapkowicach;

z zakresu ochrony przeciwpo#arowej
22) koordynacja ochrony przeciwpo arowej na terenie gminy;
23) prowadzenie spraw zwi•zanych z utrzymaniem gotowo#ci bojowej w gminnych jednostkach ochotniczych
stra y po arnych;
24) zatrudnianie, nadzór i ocena pracy kierowców – konserwatorów zatrudnionych w Ochotniczej Stra y Po arnej
(OSP);
25) naliczanie ekwiwalentu pieni! nego cz"onkom OSP, którzy uczestniczyli w dzia"aniach ratowniczych;
26) planowanie i nadzór nad prawid"owym wykorzystaniem bud etu
przeciwpo arow• i utrzymanie jednostek OSP w gminie Zdzieszowice;

przeznaczonego

na

ochron!

27) koordynowanie funkcjonowaniem kryzysowego systemu ratowniczo-ga#niczego na obszarze gminy,
28) prowadzenie obs"ugi techniczno–kancelaryjnej Zarz•du Oddzia"u Miejsko-Gminnego OSP w Zdzieszowicach.
§ 31.

Urz•d Stanu Cywilnego
1. Urz!dem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik.
2. Urz•d Stanu Cywilnego przy znakowaniu akt u ywa symbolu USC.
3. Do zakresu dzia"ania Urz!du Stanu Cywilnego nale •, w szczególno#ci:

zadania w asne
1) spisywanie protoko"ów ze sporz•dzenia testamentu allograficznego i prowadzenie rejestru testamentów
przechowywanych w Urz!dzie;

zadania zlecone
Realizacja zada$ okre#lonych dla kierownika Urz!du Stanu Cywilnego w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r.
- Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym w szczególno#ci:
1) rejestracja stanu cywilnego osób w formie protoko"ów i aktów stanu cywilnego: urodzenia, ma" e$stwa i zgonu
sporz•dzanych w rejestrze stanu cywilnego;
2) wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów zupe"nych i skróconych aktów stanu cywilnego;
3) migracje aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Pa$stwowych;
4) prostowanie b"!dów w aktach stanu cywilnego;
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5) uzupe"nianie danych a aktach stanu cywilnego;
6) dokonywanie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
7) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotycz•cych:
a) odmowy sprostowania b"!du pisarskiego w aktach stanu cywilnego,
b) odmowy uzupe"nienia tre#ci aktu stanu cywilnego,
c) odmowy dokonania transkrypcji,
d) odmowy dokonania odtworzenia tre#ci zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
e) wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska,
f) wydawanie decyzji o wyborze z urz!du imienia dziecka, je eli wybrane imi! lub imiona s• w formie
zdrobnia"ej lub maja charakter o#mieszaj•cy lu nieprzyzwoity lub nie wskazuj• na p"e( dziecka;
8) przyjmowanie w formie uroczystej o#wiadczenia o wst•pieniu w zwi•zek ma" e$ski w lokalu urz!du stanu
cywilnego;
9) przyjmowanie w formie uroczystej o#wiadczenia o wst•pieniu w zwi•zek ma" e$ski poza lokalem urz!du stanu
cywilnego;
10) wydawanie za#wiadcze$:
a) stwierdzaj•cych zdolno#( prawn• do zawarcia ma" e$stwa za granic•,
b) stwierdzaj•cych brak okoliczno#ci wy"•czaj•cych zawarcie ma" e$stwa wyznaniowego ze skutkiem
cywilnym,
c) stwierdzaj•cych, e zgodnie z prawem polskim mo na zawrze( ma" e$stwo,
d) o stanie cywilnym,
e) potwierdzaj•cym uznanie ojcostwa,
f) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotycz•cych wskazanej
osoby;
11) przyjmowanie o#wiadcze$:
a) o braku okoliczno#ci wy"•czaj•cych zawarcie ma" e$stwa,
b) o uznaniu ojcostwa,
c) osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi•zku ma" e$skiego,
d) o nadaniu dziecku nazwiska m! a matki, który nie jest ojcem dziecka,
e) o zmianie imienia lu imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesi!cy od dnia jego
sporz•dzenia,
f) o nazwisku jakie b!d• nosi( ma" onkowie po zawarciu ma" e$stwa oraz nazwisku ich dzieci;
12) wydawanie zezwole$ na zawarcie ma" e$stwa przed up"ywem miesi!cznego terminu;
13) wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego, orzecze$ s•dów,
decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów;
14) zamieszczanie przypisków pod aktami stanu cywilnego;
15) wyst!powanie z wnioskami o przyznanie medali "Za d"ugoletnie po ycie ma" e$skie);
16) prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych; Realizacja zada$ okre#lonych dla
kierownika urz!du stanu cywilnego w ustawie z dnia 24 wrze#nia 2010 r. o ewidencji ludno#ci, w tym
w szczególno#ci:
17) rejestracja danych i dokonywanie zmian w rejestrze PESEL, w zwi•zku ze zmianami w aktach stanu
cywilnego oraz decyzjami o zmianie imienia i nazwiska;
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18) sprawdzanie poprawno#ci danych w rejestrze PESEL oraz inicjowanie post!powa$ w celu usuni!cia
niezgodno#ci;
19) wyst!powanie o nadanie numeru PESEL noworodkom;
20) wyst!powanie o zmian! numeru PESEL;
21) zameldowanie na pobyt sta"y lub czasowy noworodków;
22) wymeldowanie osoby zmar"ej.
§ 32.

Stra# Miejska
1. Stra • Miejsk• kieruje komendant.
2. Przy znakowaniu spraw u ywa si! symbolu SM.
3. Zakres dzia"ania Stra y Miejskiej w Zdzieszowicach okre#la ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o stra ach
gminnych oraz Regulamin Stra y Miejskiej nadany przez Burmistrza.
§ 33. Inspektor Ochrony Danych
1. Samodzielne kierownicze stanowisko urz!dnicze, podleg"e bezpo#rednio Burmistrzowi.
2. Przy znakowaniu spraw u ywa si! symbolu: IOD
3. Do zakresu dzia"ania Inspektora Ochrony Danych nale y realizacja zada$ wynikaj•cych z rozporz•dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zwi•zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep"ywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz•dzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1) zwanym
RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególno#ci:
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzaj•cego oraz pracowników, którzy przetwarzaj• dane,
o obowi•zkach spoczywaj•cych na nich na mocy RODO oraz innych przepisów krajowych i unijnych
o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów krajowych i unijnych o ochronie danych oraz polityk
administratora lub podmiotu przetwarzaj•cego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podzia"
obowi•zków, dzia"ania zwi!kszaj•ce #wiadomo#(, szkolenia personelu uczestnicz•cego w operacjach
przetwarzania oraz powi•zane z tym audyty;
3) udzielanie na •danie zalece$ co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania
zgodnie z art. 35 RODO;
4) wspó"praca z organem nadzorczym - Prezesem Urz!du Ochrony Danych Osobowych;
5) pe"nienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach zwi•zanych z przetwarzaniem,
w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach
prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach;
6) wype"nianie zada$, o których mowa w pkt 1-5 z nale ytym uwzgl!dnieniem ryzyka zwi•zanego z operacjami
przetwarzania, maj•c na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;
7) przygotowanie dla Administratora upowa nie$ dla poszczególnych u ytkowników do dost!pu do danych
osobowych przetwarzanych w Urz!dzie;
8) prowadzenie rejestru wydanych upowa nie$ do przetwarzania danych osobowych;
9) zapewnienie zapoznania osób upowa nionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie
danych osobowych, prowadzenie cyklicznych szkole$;
10) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przestrzegania
zasad w niej okre#lonych;
11) prowadzenie Rejestru czynno#ci przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 30 RODO;
12) konsultowanie umów w zakresie ochrony danych osobowych w szczególno#ci powierzenia przetwarzania
danych osobowych i upowa nienia do przetwarzania danych osobowych;
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13) prowadzenie Rejestru narusze$ bezpiecze$stwa danych;
14) wykonywanie okresowej analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych;
15) wykonywanie okresowych audytów zwi•zanych z przetwarzaniem danych osobowych;
16) opiniowanie procesów zwi•zanych z zarz•dzaniem systemem informatycznym przetwarzaj•cym dane
osobowe w aspekcie ich bezpiecze$stwa;
17) Inspektor Ochrony Danych w"•czany jest we wszystkie sprawy dotycz•ce ochrony danych osobowych.
4. Zgodnie z art. 38 ust. 6 Inspektorowi Ochrony Danych powierza si! dodatkowo wykonywanie nast!puj•cych
zada$:
1) nadzór nad przestrzeganiem Polityki Bezpiecze$stwa Informacji, w tym sprawowanie nadzoru nad
dokumentacj• na etapie jej opracowania i aktualizacji;
2) nadzór nad dostosowaniem posiadanych w Urz!dzie systemów informatycznych do wspó"pracy z innymi
systemami/rejestrami, zgodnie z rozporz•dzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjno#ci, minimalnych wymaga$ dla systemów teleinformatycznych;
3) wspó"praca z Administratorem Systemów Informatycznych przy administrowaniu serwerami i bazami danych
Urz!du;
4) wspó"praca z Administratorem Systemów Informatycznych w administrowaniu sieci• teleinformatyczn•;
5) zast!pstwo Administratora Systemów Informatycznych;
6) pomoc Administratorowi Systemów Informatycznych w nadzorze nad eksploatacj• sprz!tu komputerowego,
oprogramowania oraz poczty elektronicznej;
7) pomoc Administratorowi Systemów Informatycznych, w nadzorze nad prac• i u ytkowaniem sprz!tu
komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy;
8) wykonywanie drobnych napraw sprz!tu komputerowego;
9) szkolenie pracowników z zakresu obs"ugi aplikacji biurowych i wdra anych systemów;
10) informatyczna obs"uga wyborów i referendum.
§ 34. Stanowisko do spraw kontroli wewn$trznej
1. Samodzielne stanowisko urz!dnicze podleg"e bezpo#rednio Burmistrzowi.
2. Przy znakowaniu spraw u ywa si! symbolu: KW
3. Do zada$ stanowiska pracy do spraw kontroli wewn!trznej nale y w szczególno#ci:
1) przygotowanie rocznego planu kontroli;
2) przeprowadzanie kontroli wewn!trznej w komórkach organizacyjnych Urz!du i w jednostkach organizacyjnych
Gminy;
3) wspó"praca z komórkami merytorycznymi Urz!du w zakresie przeprowadzania kontroli w gminnych
jednostkach organizacyjnych;
4) sporz•dzanie protoko"ów z kontroli;
5) opracowywanie zalece$ i wniosków pokontrolnych i przygotowywanie wyst•pie$ pokontrolnych oraz
przedstawianie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi;
6) sprawdzanie realizacji zalece$ pokontrolnych;
7) przeprowadzanie kontroli z zakresu prawid"owo#ci wykorzystania pod wzgl!dem formalno - finansowym
udzielonych dotacji jednostkom bud etowym, instytucjom kultury oraz innym jednostkom nie b!d•cymi
jednostkami organizacyjnymi Gminy;
8) opracowywanie projektów zawiadomie$ do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym
naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
9) wspó"praca z Sekretarzem Gminy w zakresie funkcjonowania w Urz!dzie kontroli zarz•dczej i zarz•dzania
ryzykiem;
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10) kontrola stanu realizacji kontroli zarz•dczej w jednostkach organizacyjnych Gminy.
§ 35. 1. Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych realizowane s• przez;
1) pe"nomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
2) kierownika kancelarii materia"ów niejawnych;
3) upowa nionych pracowników do dost!pu do informacji niejawnych.
2. Pion ochrony w Urz!dzie tworzy si! na bazie stanowisk:
1) Sekretarza Gminy;
2) Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Zarz•dzania Kryzysowego;
3) Inspektora ds. wojskowych – Kierownika kancelarii materia"ów niejawnych,
4) inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej;
3. Funkcj! pe"nomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urz!dzie pe"ni Sekretarz Gminy.
4. Procedur! powo"ania pe"nomocnika oraz zakres zada$ okre#la ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie
informacji niejawnych oraz przepisy wewn!trzne.
5. Funkcj! Kierownika kancelarii materia"ów niejawnych pe"ni inspektor zatrudniony na stanowisku ds.
wojskowych i spraw ochrony przeciwpo arowej w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarz•dzania Kryzysowego.
6. Kierownik kancelarii materia"ów niejawnych prowadzi kancelari! i w tym zakresie podlega bezpo#rednio
pe"nomocnikowi ochrony.
Rozdzia VI
Obieg dokumentów w Urz•dzie
§ 36. 1. Czynno•ci kancelaryjne oraz ich dokumentowanie w Urz dzie wykonuje si w systemie tradycyjnym,
tj. w postaci nieelektronicznej zgodnie z zasadami okre•lonymi w rozporz!dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzia"ania archiwów zak"adowych (Dz.U. Nr 14 poz.67).
2. Dopuszcza si wykorzystywanie narz dzi informatycznych w celu:
1) prowadzenia rejestrów przesy"ek wp"ywaj!cych i wychodz!cych oraz spisów spraw;
2) prowadzenia innych rejestrów, ni# okre•lone w ust. 1, rejestrów i ewidencji;
3) udost pnienia i rozpowszechnienia pism wewn!trz Urz du, pod warunkiem zapewnienia ochrony przed utrat!
rejestrów, ewidencji oraz spisów spraw, przez codzienne wykonywanie kopii zabezpieczaj!cych na
informatycznym no•niku danych, innym ni# ten, na którym zapisywane s! bie#!ce dane.
3. W komunikacji zewn trznej oprócz wersji „papierowej” za"atwienia sprawy, stosowa$ mo#na drog
elektroniczn!, je•li proces za"atwienia sprawy(dokumenty, podpis elektroniczny) jest zgodny z przepisami
dotycz!cymi elektronicznego obiegu dokumentów.
4. Czynno•ci zwi!zane z przyjmowaniem dokumentów wp"ywaj!cych do Urz du wykonuje pracownik
Sekretariatu w Referacie Organizacyjnym.
5. Wp"ywaj!ca korespondencja podlega zarejestrowaniu w rejestrze przesy"ek wp"ywaj!cych a nast pnie
przekazywana jest do dekretacji kierownictwu Urz du w kolejno•ci: Sekretarz Gminy, Zast pca Burmistrza
i Burmistrz.
6. Zadekretowan! korespondencj pracownik sekretariatu rozdziela zgodnie z dekretacj!, a pracownicy kwituj!
odbiór korespondencji podpisem.
7. Referaty i samodzielne stanowiska pracy wysy"aj! pisma za po•rednictwem Sekretariatu Urz du. Pracownik
merytoryczny przygotowuje korespondencj do wysy"ki w zaadresowanej kopercie oraz przedstawia drugi
egzemplarz pisma, który b dzie znajdowa" si w aktach sprawy, celem umieszczenia na nim przez pracownika
sekretariatu adnotacji o wysy"ce pisma.
§ 37. 1. Obieg dokumentów finansowo-ksi gowych okre•la zarz!dzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia
polityki rachunkowo•ci w Urz dzie.
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2. Obieg dokumentów niejawnych okre•la zarz!dzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia instrukcji
dotycz!cej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzul! „zastrze#one” oraz zakres
i warunki stosowania •rodków bezpiecze&stwa fizycznego w celu ich ochrony.
Rozdzia• VII
Zasady obs•ugi interesantów w Urz!dzie
§ 38. 1. Uprzejme, sprawne i kompetentne pod wzgl dem merytorycznym obs"ugiwanie interesantów jest
naczeln! zasad! pracy w Urz dzie.
2. Przy rozpatrywaniu spraw wniesionych przez interesantów stosuje si przepisy kodeksu post powania
administracyjnego, prawa administracyjnego materialnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
3. Pracownicy Urz du wykonuj!c swoje obowi!zki winni umo#liwi$ interesantom realizacj ich uprawnie&,
egzekwowa$ powinno•ci w sposób zgodny z prawem, a w szczególno•ci:
1) udziela$ interesantom informacji niezb dnych przy za"atwianiu danej sprawy i wyja•nia$ w!tpliwo•ci;
2) wyja•nia$ dog" bnie tre•$ obowi!zuj!cych przepisów w"a•ciwych ze wzgl du na przedmiot rozpatrywanej
sprawy;
3) rozstrzyga$ sprawy bezzw"ocznie, a w przypadkach ich z"o#ono•ci, okre•li$ terminy za"atwienia sprawy
w oparciu o przepisy kodeksu post powania administracyjnego;
4) •ci•le przestrzega$ obowi!zuj!cych terminów za"atwienia spraw, a wobec obiektywnych przeszkód w ich
dotrzymaniu, powiadomi$ o przyczynach zw"oki i okre•li$ nowy termin za"atwienia spraw;
5) wyczerpuj!co informowa$ interesantów o stanie za"atwienia wniesionych przez nich spraw, na ka#de ich
#!danie (pisemnie, ustnie);
6) informowa$ interesantów o przys"uguj!cych im •rodkach odwo"awczych lub •rodkach zaskar#enia
rozstrzygni $.
4. Interesanci maj! prawo uzyskiwa$ informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej i teleinformatycznej.
§ 39. 1. Przy za"atwianiu indywidualnych spraw obywateli nie nale#y #!da$ od nich za•wiadcze& na
potwierdzenie stanu faktycznego lub prawnego, mo#liwego do ustalenia na podstawie przed"o#onych przez
zainteresowanych do wgl!du dokumentów urz dowych.
2. Niezb dne do za"atwienia sprawy dane lub informacje mo#liwe do ustalenia na podstawie posiadanej
w Urz dzie dokumentacji, zbiera i kompletuje pracownik Urz du za"atwiaj!cy spraw , o ile nie sprzeciwia si temu
trybowi szczególny przepis prawa.
§ 40. Odpowiedzialno•$ za terminowe i prawid"owe za"atwienie indywidualnych spraw obywateli ponosi
pracownik za"atwiaj!cy spraw oraz kierownik Referatu w ramach nadzoru, zgodnie z ustalonym zakresem
czynno•ci.
§ 41. 1. Celem umo#liwienia obywatelom sk"adania skarg i wniosków w sposób bezpo•redni Burmistrz
przyjmuje obywateli w wyznaczonych dniach i godzinach. Miejsce i czas przyj $ obywateli przez Burmistrza
podaje si do publicznej wiadomo•ci w formie trwa"ego og"oszenia w siedzibie Urz du.
2. W godzinach przyjmowania skarg i wniosków przez Burmistrza na stanowiskach pracy powinni by$ obecni
kierownicy referatów oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zapewniaj!c Burmistrzowi w razie
potrzeby szybk! informacj lub opini w sprawie.
3. Z przyj $ interesantów sk"adaj!cych skargi lub wnioski ustnie sporz!dza si protokó".
4. Obs"ug przyj $ interesantów w sprawach skarg i wniosków zapewnia:
1) od strony organizacyjno-biurowej – pracownik Referatu Organizacyjnego;
2) od strony merytorycznej – w"a•ciwe rzeczowo referaty.
5. Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów przyjmuj! interesantów w sprawach skarg i wniosków, w ramach
posiadanych kompetencji codziennie, w godzinach pracy.
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6. Wszyscy pracownicy Urz du zobowi!zani s! do w"a•ciwego ewidencjonowania i za"atwiania skarg
i wniosków oraz wykorzystywania materia"ów zawartych w skargach i wnioskach do ochrony interesu spo"ecznego
i s"usznego interesu obywateli, jak równie# do podejmowania dzia"a& w kierunku likwidacji 'róde" skarg.
§ 42. 1. Tryb post powania w sprawach skarg i wniosków reguluj! przepisy Kodeksu post powania
administracyjnego oraz rozporz!dzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).
2. Szczegó"owe zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i za"atwiania skarg i wniosków reguluje
odr bne zarz!dzenie Burmistrza.
Rozdzia• VIII
Tryb pracy w Urz!dzie
§ 43. 1. Pracownik Urz du obowi!zany jest przestrzega$ zasady podporz!dkowania s"u#bowego wynikaj!cego
z organizacji Urz du i szczegó"owego podzia"u czynno•ci.
2. Pracownik, który otrzyma" polecenie z pomini ciem drogi s"u#bowej winien o tym fakcie powiadomi$
swojego prze"o#onego.
3. Pracownik prowadz!cy spraw zobowi!zany jest do zbierania niezb dnych danych tak#e od innych komórek
organizacyjnych.
4. W czasie nieobecno•ci pracownika sprawy prowadzone przez niego wchodz! w zakres zada& innego
wyznaczonego przez Burmistrza, Zast pc Burmistrza, Sekretarza lub kierownika Referatu pracownika, zgodnie
z zakresem czynno•ci s"u#bowych.
5. Porz!dek i czas pracy w Urz dzie oraz obowi!zki pracodawcy i pracownika okre•la Regulamin Pracy.
Rozdzia• IX
Zamawianie, przechowywanie i u"ywanie piecz!ci
§ 44. W Urz dzie mog! by$ stosowane piecz cie urz dowe, piecz!tki nag"ówkowe, imienne (podpisowe) oraz
inne piecz!tki, wynikaj!ce z przepisów prawa b!d' potrzeb pracowników Urz du w zakresie realizowanych zada&
s"u#bowych.
§ 45. 1. W Urz dzie stosowane s! piecz cie:
1) piecz $ urz dowa – metalowa, t"oczona piecz $ okr!g"a zawieraj!ca po•rodku wizerunek or"a ustalony dla
god"a Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis:
a) Urz!d Miejski w Zdzieszowicach,
b) Burmistrz Zdzieszowic,
c) Urz!d Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach;
2) piecz $ urz dowa – metalowa, t"oczona piecz $ okr!g"a zawieraj!ca po•rodku wizerunek herbu miasta
Zdzieszowice, a w otoku napis:
a) Rada Miejska w Zdzieszowicach,
b) Burmistrz Zdzieszowic,
c) Gmina Zdzieszowice.
2. Piecz $ z wizerunkiem herbu nie mo#e by$ umieszczana na dokumentach urz dowych w sprawach z zakresu
administracji rz!dowej.
3. Odcisku piecz ci nie umieszcza si na kopiach dokumentów sk"adanych do akt urz du oraz na innych
pismach wysy"anych z urz du, chyba #e przepisy szczególne stanowi! inaczej.
4. Kierownicy referatów s! odpowiedzialni za u#ywanie piecz ci zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami prawa.
5. Zamawianie, u#ywanie i likwidacja piecz ci urz dowych odbywa si zgodnie z uregulowaniami zawartymi
w rozporz!dzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r.w sprawie tablic i piecz ci urz dowych (Dz.U. Nr 47,
poz.316 wraz z pó'n. zm.).
§ 46. 1. W Urz dzie stosowane s! piecz!tki;
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1) nag"ówkowe, Urz!d Miejski w Zdzieszowicach i Rada Miejska w Zdzieszowicach;
2) nag"ówkowe z nazw! poszczególnych referatów Urz du;
3) imienne;
4) inne, wynikaj!ce z zakresu prowadzonych spraw.
2. Uprawnionymi do korzystania z imiennych piecz!tek s!:
1) Burmistrz Zdzieszowic;
2) Przewodnicz!cy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach;
3) Zast pca Burmistrza;
4) Wiceprzewodnicz!cy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach;
5) Sekretarz Gminy;
6) Skarbnik Gminy;
7) Kierownicy Referatów;
8) Kierownik USC;
9) Zast pca Kierownika USC;
10) Pracownicy, których zakres powierzonych zada& i czynno•ci s"u#bowych uzasadnia pos"ugiwanie si tak!
piecz!tk!.
3. Piecz!tki imienne innej tre•ci ni# wymienione w ust, 2 mog! posiada$ i stosowa$ pracownicy dzia"aj!cy
w granicach indywidualnego pisemnego upowa#nienia Burmistrza; „z up. Burmistrza”.
§ 47. 1. Czynno•ci zwi!zane z zamawianiem, wydawaniem i wycofywaniem z u#ytku piecz ci wykonuje
Referat Organizacyjny.
2. Wniosek w sprawie zamówienia piecz ci lub piecz!tki winien zawiera$:
1) tre•$ piecz ci lub piecz!tki;
2) uzasadnienie.
3. Wniosek w sprawie zamówienia wykonania piecz ci lub piecz!tki opiniuje i akceptuje Sekretarz Gminy.
4. Referat Organizacyjny prowadzi „ewidencj piecz ci i piecz!tek oraz ich odcisków”, która winna zawiera$:
1) odcisk piecz ci / piecz!tki;
2) imi i nazwisko u#ytkownika;
3) dat wydania;
4) czytelny podpis u#ytkownika piecz ci/piecz!tki;
5) informacje dotycz!ce wycofania piecz ci/piecz!tki z u#ytkowania:
a) dat ,
b) imi i nazwisko przyjmuj!cego piecz $/piecz!tk ,
c) podpis przyjmuj!cego piecz $/piecz!tk ,
5. inne uwagi dotycz!ce np.: wycofania piecz ci/piecz!tki, dat likwidacji.
§ 48. 1. Przekazywanie piecz ci nowemu pracownikowi w ramach zmian personalnych na stanowisku pracy,
odbywa si za protoko"em zdawczo-odbiorczym i przekazaniem 1 egz. protoko"u do pracownika Referatu
Organizacyjnego, celem odnotowania tego faktu w ewidencji o której mowa w § 47 ust. 4.
2. Piecz cie i piecz!tki wycofane z u#ytkowania przez komórk organizacyjn! z jakiegokolwiek powodu, a w
szczególno•ci z powodu zu#ycia, uszkodzenia, utraty przez pracownika prawa do jej u#ywania, dezaktualizacji
piecz ci lub piecz!tki nale#y niezw"ocznie przekaza$ do pracownika Referatu Organizacyjnego wraz z pismem
przewodnim i wykazem piecz!tek do fizycznej likwidacji.
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3. Za zwrot piecz!tki przez pracownika, który utraci" prawo do jej u#ywania (zwolnienie, przeniesieni itp.)
odpowiedzialny jest bezpo•redni prze"o#ony tego pracownika.
4. Fizycznej likwidacji piecz ci lub piecz!tek dokonuje powo"ana przez Burmistrza komisja dora'na.
§ 49. 1. Odpowiedzialno•$ za w"a•ciwe przechowywanie piecz ci/piecz!tek oraz zabezpieczenie ich przed
utrat!, kradzie#! lub u#yciem przez nieupowa#nione osoby ponosz! pracownicy, którym zosta"y one powierzone
do u#ytku.
2. O zgubieniu lub utracie piecz ci i piecz!tek pracownik za nie odpowiedzialny zawiadamia niezw"ocznie
swego bezpo•redniego prze"o#onego i Kierownika Referatu Organizacyjnego z podaniem okoliczno•ci utraty
piecz ci lub piecz!tek
3. Fakt zagini cia lub zagubienia piecz ci nale#y bezzw"ocznie zg"osi$ Burmistrzowi.
4. W przypadku zagini cia lub zagubienia piecz ci Burmistrz zarz!dza przeprowadzenie post powania
wyja•niaj!cego celem ustalenia okoliczno•ci utraty piecz ci/piecz!tek i pracownika winnego niedochowania
nale#ytego jej zabezpieczenia.
5. W przypadku zagini cia lub zagubienia piecz ci urz dowych post powanie wyja•niaj!ce prowadzone jest
zgodnie z rozporz!dzeniem o którym mowa w §45 ust.6.
Rozdzia• X
Zasady podpisywania pism i decyzji
§ 50. Pisma i decyzje zastrze#one do podpisu Burmistrza obejmuj!:
1) pisma kierowane do naczelnych i centralnych organów, a w szczególno•ci do Prezydenta RP, Prezesa Rady
Ministrów, Marsza"ka Sejmu i Senatu;
2) pisma kierowane do wojewody, marsza"ka województwa, starosty, przewodnicz!cego rady powiatu,
przewodnicz!cego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach;
3) zarz!dzenia, wytyczne i instrukcje;
4) pisma wyra#aj!ce o•wiadczenia woli, zwi!zane z prowadzeniem bie#!cej dzia"alno•ci gminy;
5) udzielanie upowa#nie& do podpisywania decyzji w imieniu burmistrza i dost pu do danych osobowych;
6) udzielanie pe"nomocnictw do reprezentowania gminy przez s!dem i innymi organami orzekaj!cymi;
7) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, co do których wydania
nie upowa#niono pracowników Urz du;
8) pisma zawieraj!ce o•wiadczenie woli Burmistrza jako pracodawcy;
9) pisma wynikaj!ce z wykorzystania uprawnie& zwierzchnika s"u#bowego w stosunku do kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych;
10) odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz pos"ów i senatorów;
11) odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje;
12) wyst!pienia pokontrolne z przeprowadzanych przez urz!d kontroli;
13) pisma kierowane do organów •cigania w sprawie podj cia post powania karnego przeciwko pracownikom
urz du oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy;
14) pisma kierowane do przedstawicieli dyplomatycznych;
15) pisma kierowane do Najwy#szej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pa&stwowej Inspekcji
Pracy i innych instytucji kontrolnych;
16) inne pisma w sprawach zwi!zanych z realizacj! kompetencji zastrze#onych dla Burmistrza na podstawie
przepisów szczególnych.
§ 51. 1. Zast pca Burmistrza zast puje Burmistrza w czasie jego nieobecno•ci i wówczas zakres zast pstwa
rozci!ga si na wszystkie czynno•ci zastrze#one do kompetencji Burmistrza.
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2. W czasie krótkotrwa"ej nieobecno•ci Burmistrza, Zast pca Burmistrza podpisuje pisma i decyzje
wymienione w § 50 w sprawach nie cierpi!cych zw"oki i terminowych.
3. Zast pca Burmistrza podpisuje pisma odpowiednio do podzia"u zada& i kompetencji, w ramach uzyskanego
upowa#nienia Burmistrza.
4. Zast pca Burmistrza podpisuje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
w ramach uzyskanego upowa#nienia Burmistrza.
§ 52. Sekretarz i Skarbnik podpisuj! pisma dotycz!ce spraw powierzonych im przez Burmistrza lub
w sprawach z zakresu ich dzia"ania i zwi!zanych z obowi!zkami s"u#bowymi, niezastrze#one dla innych organów
b!d' osób.
§ 53. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy upowa#nieni s! do
podpisywania:
1) decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, stosownie do
uzyskanego upowa#nienia;
2) pism w sprawach nale#!cych do w"a•ciwo•ci referatu, z wyj!tkiem zastrze#onych do podpisu przez Burmistrza.
§ 54. 1. Przygotowanie dokumentów zastrze#onych do podpisu przez Burmistrza, Zast pcy Burmistrza nale#y
do w"a•ciwych merytorycznie referatów, samodzielnych stanowisk pracy.
2. Koordynacja dzia"a& zwi!zanych z przygotowaniem dokumentów, o których mowa w ust. 1, a dotycz!ca
zakresu dzia"ania kilku komórek organizacyjnych nale#y do komórki wyznaczonej przez Burmistrza lub Zast pc
Burmistrza.
3. Je#eli dokumenty przedk"adane Burmistrzowi do podpisu dotycz! zagadnie& nadzorowanych przez Zast pc
Burmistrza, ich tre•$ powinna uzyska$ aprobat Zast pcy Burmistrza.
4. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy s! odpowiedzialni za
merytoryczn! prawid"owo•$ i zgodno•$ z prawem przygotowywanych dokumentów do podpisu burmistrza lub
zast pcy burmistrza, co potwierdzaj! swoim podpisem na ich kopiach.
5. Pracownicy o których mowa w ust.4 obowi!zani s! konsultowa$:
1) ze Skarbnikiem Gminy – projekty pism w sprawach zwi!zanych z realizacj! bud#etu;
2) ze Sekretarzem Gminy – projektem pism w sprawach z zakresu organizacji i funkcjonowania urz du oraz
realizacji polityki kadrowej.
Rozdzia• XI
Zasady redagowania i przygotowywania aktów prawnych organów gminy
§ 55. 1. Rada Miejska ustanawia przepisy w formie uchwa" w sprawach okre•lonych przepisami prawa,
Statutem Gminy.
2. Aktami prawnymi wydawanymi przez Burmistrza s!:
1) zarz!dzenia:
a) wydawane jako akty prawne organu, na podstawie przepisu prawa upowa#niaj!cego do uregulowania danego
zakresu spraw lub wyznaczaj!cego zadania albo kompetencje, w celu realizacji zada& Gminy (zarz!dzenia
organu), w tym w okre•lonych sytuacjach b d!ce aktem prawa miejscowego (przepisem porz!dkowym),
wydawanym w przypadkach nie cierpi!cych zw"oki i podlegaj!ce zatwierdzeniu na najbli#szej sesji Rady
Miejskiej,
b) wydawane jako wewn trzne akty kierownika Urz du, na podstawie przepisu prawa upowa#niaj!cego do
uregulowania danego zakresu spraw lub wyznaczaj!cego zadania albo kompetencje w zakresie kierowania
Urz dem, odnosz!ce si do spraw wewn trznych Urz du (zarz!dzenia kierownika Urz du);
2) decyzje i postanowienia – w rozumieniu kodeksu post powania administracyjnego, ordynacji podatkowej;
3) obwieszczenia – w odniesieniu do uchwa" rady, celem zapewnienia wykonywania zada& w nich okre•lonych;
4) wytyczne, polecenia s"u#bowe, jako akty wewn trznego kierownictwa.
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§ 56. 1. Projekty aktów prawnych (uchwa", zarz!dze&) opracowuj! Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
Kierownicy referatów, pozostali pracownicy oraz gminne jednostki organizacyjne, do których zakresu dzia"ania
nale#y przedmiot uchwa"y, czy zarz!dzenia w celu wykonania przepisów prawa, polece& Burmistrza b!d'
z inicjatywy w"asnej.
2. Je#eli przedmiot dzia"ania aktu nale#y do zakresu dzia"ania kilku referatów, samodzielnych stanowisk,
projekt opracowuj! wspólnie przedstawiciele tych referatów, pracownik na samodzielnym stanowisku, a funkcj
koordynatora pe"ni wyznaczony przez Burmistrza pracownik.
3. Odpowiedzialnym za terminowe sporz!dzenie projektu aktu prawnego i za jego tre•$ merytoryczn!, s! osoby
wyszczególnione w ust.1.
4. Projekt uchwa"y pochodz!cy od jednostki organizacyjnej gminy sporz!dza i parafuje kierownik tej jednostki
i przedk"ada wraz z opini! radcy prawnego kierownikowi referatu lub jednej z osób kierownictwa Urz du, która
wykonuje czynno•ci nadzoru nad dzia"alno•ci! tej jednostki.
§ 57. 1. Projekty uchwa" i zarz!dze& powinny by$ zredagowane przy zastosowaniu regu" zawartych
w rozporz!dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej
(Dz.U.Nr 100,poz.908) a ponadto czyni$ zado•$ wymogom stylu i j zyka polskiego.
2. Numer uchwa"y oznacza si skrótem „Nr” i zawiera miejsce na wpisanie kolejnego numeru sesji Rady
Miejskiej i jest on nadawany przez pracownika Referatu Organizacyjnego. Numer zarz!dzenia jest nadawany przez
Sekretarza Gminy.
3. Data uchwa"y i zarz!dzenia jest poprzedzona zwrotem „z dnia” i zawiera miejsce na pisanie dnia, nazwy
miesi!ca okre•lonego s"ownie oraz roku oznaczonego cyframi arabskimi i znakiem „r.” jako skrótem wyrazu „rok”.
4. Przedmiot uchwa"y, zarz!dzenia okre•la si mo#liwie najzwi 'lej, rozpoczynaj!c od wyrazów „w
sprawie...”. W przypadku aktu zmieniaj!cego, przedmiot uchwa"y, zarz!dzenia okre•la si rozpoczynaj!c od
wyrazów „zmieniaj!ca uchwa" (zarz!dzenie) w sprawie”, bez przywo"ywania numeru i daty podj cia zmienianej
uchwa"y (zarz!dzenia).
5. Podstawa prawna oznacza wskazanie artyku"u lub paragrafu aktu prawnego zawieraj!cego upowa#nienie do
podj cia uchwa"y (zarz!dzenia) wraz ze wszystkimi obowi!zuj!cymi publikacjami (zmianami). Zapis rozpoczyna
si wyrazami: „Na podstawie art. (§)...”.
§ 58. 1. Podstawow! jednostk! redakcyjn! uchwa"y, zarz!dzenia jest paragraf.
2. Paragraf mo#e by$ podzielony na: ust py, punkty, litery i tirety.
3. Je#eli samodzieln! my•l wyra#a zespó" zda& b!d' wyst puj! powi!zania tre•ciowe mi dzy zdaniami
wyra#aj!cymi samodzielne my•li, ale tre•$ #adnego z nich nie jest na tyle samodzielna, aby wydzieli$ j! w odr bny
paragraf, nale#y dokona$ podzia"u paragrafu na ust py.
4. Ka#d! jednostk redakcyjn! zapisuje si od nowego wiersza i poprzedza j! oznaczeniem umieszczonym
centralnie nad jednostk!.
5. Paragrafy i ust py rozpoczyna si od akapitu.
§ 59. 1. Tre•$ aktu powinna obejmowa$ ca"okszta"t zagadnienia b d!cego przedmiotem regulacji.
2. Wykonawców uchwa"y, zarz!dzenia wymienia si przed przepisem okre•laj!cym termin wej•cia w #ycie
uchwa"y, zarz!dzenia lub przed przepisem uchylaj!cym uchwa" , zarz!dzenie.
3. W przepisie uchylaj!cym nale#y wyczerpuj!co wymieni$ uchwa"y, zarz!dzenia, które zostaj! uchylone
rozpoczynaj!c zapis wyrazami: „Trac! moc...”
4. Przepis o wej•ciu w #ycie uchwa"y, która stanowi akt prawa miejscowego powinien mie$ brzmienie:
„Uchwa"a wchodzi w #ycie po up"ywie czternastu dni od dnia og"oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa
Opolskiego”.
5. Przepis o wej•ciu w #ycie uchwa"y, która nie stanowi aktu prawa miejscowego powinien mie$ brzmienie:
„Uchwa"a wchodzi w #ycie z dniem podj cia”.
6. Termin wej•cia aktu w #ycie mo#e w okre•lonych przypadkach by$ oddzielony od daty jego og"oszenia,
podj cia stosownym okre•lonym okresem czasu (tzw. Vacatio legis).
§ 60. 1. Do projektu uchwa"y do"!cza si uzasadnienie, które powinno zawiera$:
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1) imi i nazwisko osoby (pracownika, kierownika jednostki organizacyjnej) sporz!dzaj!cej projekt;
2) imi i nazwisko kierownika referatu sprawuj!cego bezpo•redni nadzór nad pracownikiem. W przypadku
nieobecno•ci kierownika referatu projekt uchwa"y zatwierdza Zast pca Burmistrza, Skarbnik Gminy lub
Sekretarz.
2. Tre•$ uzasadnienia powinna wskazywa$ ró#nic pomi dzy dotychczasowym stanem, a projektowanym oraz
celowo•$ podj cia uchwa"y.
3. Integraln! cz •ci! uzasadnienia powinna by$ informacja o ewentualnych skutkach prawnych, finansowych,
spo"ecznych i organizacyjnych.
§ 61. Przygotowuj!cy projekt uchwa"y zobowi!zany jest do:
1) uzgodnienia projektu z jednostkami organizacyjnymi, referatami lub samodzielnymi stanowiska pracy Urz du,
je#eli realizacja uchwa"y pozostaje w zwi!zku z wykonywaniem zada& przez te jednostki. Uzgodnienie to
nale#y potwierdzi$ parafowaniem na ostatniej stronie orygina"u projektu;
2) uzyskania opinii radcy prawnego pod wzgl dem formalno-prawnym oraz redakcyjnym. Opini tak! stanowi
parafowanie przez radc prawnego na ostatniej stronie orygina"u projektu uchwa"y;
3) uzyskania opinii Skarbnika Gminy – w formie parafy, je#eli realizacja uchwa"y powoduje skutki finansowe dla
bud#etu gminy;
4) w przypadkach prawem przewidzianych projekt winien by$ konsultowany z przedstawicielami zwi!zków
zawodowych lub innych organizacji. Uzgodnienia czy opinie w tym zakresie winny by$ sporz!dzane w formie
pisemnej.
§ 62. 1. Przygotowany projekt uchwa"y wraz z uzasadnieniem przedk"ada si Sekretarzowi Gminy, który
dokonuje wst pnej kontroli przygotowanych projektów i przedk"ada projekty do akceptacji Burmistrza.
2. Zaakceptowane projekty uchwa" Burmistrz kieruje do Przewodnicz!cego Rady ca najmniej na 14 dni przed
planowanych terminem sesji. W uzasadnionych przypadkach projekty uchwa" mog! by$ przekazywane w terminie
pó'niejszym.
3. Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów, pracownicy na samodzielnych stanowiskach
pracy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przygotowuj!cy projekt uchwa"y zobowi!zani s! uczestniczy$
w pracach komisji rady, przedstawiaj!c w imieniu Burmistrza projekt uchwa"y. Uwagi i wnioski komisji nale#y
przeanalizowa$ i w razie potrzeby zaproponowa$ Burmistrzowi wniesienie do projektu uchwa"y poprawek
wynikaj!cych z opinii komisji.
§ 63. 1. Projekt uchwa"y wraz z uzasadnieniem i projekt zarz!dzenia przygotowywany jest przy u#yciu
aplikacji Edytor Aktów Prawnych XML Legislator.
2. Schemat projektu uchwa"y:
1) format kartki – A4, ustawienie strony zawsze pionowe, za"!cznik mo#e by$ wyj!tkowo ustawiony w poziomie;
2) typ czcionki - Times New Roman;
3) wielko•$ czcionki – 12 pkt.
§ 64. 1. Projekt zarz!dzenia zaopiniowany przez radc prawnego przekazywany jest bezpo•rednio do podpisu
Burmistrza. Do podpisu przedk"ada si co najmniej trzy jednobrzmi!ce egzemplarze projektu zarz!dzenia, w tym
jeden egzemplarz zawieraj!cy podpisy osób uczestnicz!cych w procesie legislacji w przypadkach o których mowa
w § 60 pkt1.
2. Zarz!dzenia Burmistrza z podzia"em na zarz!dzenia jako organu oraz jako kierownika Urz du ewidencjonuje
Sekretarz Gminy.
3. Jeden egzemplarz zarz!dzenia przekazywany jest Sekretarzowi a pozosta"e znajduj! si w komórce
przygotowuj!cej projekt, w tym egzemplarz zawieraj!cy podpisy osób uczestnicz!cych w procesie legislacji.
4. Jeden egzemplarz jest przekazywany jest do Referatu Organizacyjnego na stanowisko informatyka, celem
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 65. 1. Kierownik Referatu Organizacyjnego odpowiedzialny jest za publikacj uchwa" Rady Miejskiej oraz
zarz!dze& Burmistrza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
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2. Referat Organizacyjny udost pnia do powszechnego wgl!du uchwa"y Rady oraz zarz!dzenia Burmistrza.
Rozdzia• XII
Organizacja dzia•alno#ci kontrolnej
§ 66. 1. Burmistrz zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz!dczej
w Urz dzie.
2. Kontrol zarz!dcz! stanowi ogó" dzia"a& podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zada&
realizowanych przez Urz!d Miejski i jednostki organizacyjne gminy w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszcz dny i terminowy.
3. Kontrola zarz!dcza w Urz dzie obejmuje:
1) kontrol zewn trzn!;
2) kontrol wewn trzn!;
3) samokontrol na stanowiskach pracy.
§ 67. 1. W Urz dzie opracowywany jest roczny plan kontroli zawieraj!cy planowane czynno•ci kontrolne.
2. Plan kontroli zatwierdzany jest przez Burmistrza i obejmuje podstawowy zakres kontroli.
3. Materia"y z kontroli (protoko"y, notatki) stanowi! informacj zarz!dcz! dla Burmistrza i udost pniane s! na
wniosek.
§ 68. 1. Post powanie kontrolne przeprowadza si w sposób umo#liwiaj!cy bezstronne i rzetelne ustalenie
stanu faktycznego w zakresie dzia"alno•ci komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej, rzetelne jego
udokumentowanie i ocen dzia"alno•ci.
2. Stan faktyczny ustala si na podstawie dowodów zebranych w toku post powania kontrolnego.
3. Ka#dy pracownik kontrolowanej komórki organizacyjnej b!d' jednostki organizacyjnej obowi!zany jest na
#!danie kontroluj!cego udzieli$ wyja•nie& ustnych lub pisemnych w sprawach dotycz!cych przedmiotu kontroli
w wyznaczonych przez osob kontroluj!cym terminie.
4. Prowadzone czynno•ci kontrolne nale#y udokumentowa$ w postaci protoko"u pokontrolnego.
5. Protokó" z kontroli winien by$ sporz!dzony w ci!gu 14 dni od dnia zako&czenia kontroli. W przypadku gdy
kontrola jest szczególnie skomplikowana (np. wymagana jest opinia radcy prawnego) protokó" winien zosta$
sporz!dzony nie pó'niej ni# w ci!gu 1 miesi!ca od dnia zako&czenia kontroli.
6. Protokó" podpisuje osoba kontroluj!ca i kierownik jednostki kontrolowanej.
7. Ka#da strona protoko"u winna by$ parafowana przez osob kontroluj!c! i kontrolowan!.
8. Je#eli w wyniku kontroli zosta"y stwierdzone uchybienia w dzia"alno•ci kontrolowanej jednostki opracowuje
si wyst!pienie pokontrolne.
9. Wyst!pienie pokontrolne sporz!dza si w terminie 14 dni od dnia podpisania protoko"u pokontrolnego.
10. W przypadku braku uchybie&, odst puje si od sporz!dzenia protoko"u pokontrolnego a protokó" oprócz
osoby kontroluj!cej i kierownika jednostki kontrolowanej przedk"ada si do podpisu Burmistrzowi lub osobie
upowa#nionej.
11. Kierownik jednostki kontrolowanej mo#e odmówi$ podpisania protoko"u, sk"adaj!c pisemne wyja•nienie
przyczyn odmowy.
12. Odmowa podpisania protoko"u przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do
podpisania protoko"u przez osoby kontroluj!ce i nie wstrzymuje toku dalszych czynno•ci kontrolnych. Osoba
kontroluj!ca na okoliczno•$ odmowy podpisania protoko"u sporz!dza stosown! informacj , podaj!c przyczyny
odmowy podpisu .Informacj o odmowie podpisania i jej przyczynach do"!cza si do protoko"u.
13. Kierownik kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Urz du zobowi!zany jest niezw"ocznie,
nie pó'niej jednak ni# w terminie 30 dni, wykona$ zalecenia pokontrolne, jak równie# pisemnie powiadomi$
Burmistrza o podj tych dzia"aniach. W informacji winien odnie•$ si tak#e do sformu"owanych uwag i wniosków
pokontrolnych mog!cych usprawni$ funkcjonowanie jednostki (komórki organizacyjnej).
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14. Wyniki kontroli powinny by$ wykorzystane do likwidacji stwierdzonych nieprawid"owo•ci i zapobieganiu
ich powstania, a tak#e do usprawnienia dzia"alno•ci kontrolowanych jednostek.
§ 69. Protokó" z kontroli powinien zawiera$ co najmniej:
1) pe"ne brzmienie jednostki kontrolowanej;
2) okres prowadzenia kontroli;
3) imi i nazwisko oraz stanowisko s"u#bowe przeprowadzaj!cego kontrol oraz analogicznie dane pracownika
udzielaj!cego wyja•nie&;
4) okre•lenie przedmiotu kontroli;
5) termin poprzedniej kontroli (przeprowadzonej przez kontroluj!cego);
6) ustalenia z przebiegu kontroli,
7) wzmiank o prawie zg"aszania pisemnych zastrze#e& i wyja•nie& do tre•ci protoko"u w ci!gu 7 dni od daty jego
podpisania;
8) wyszczególnienie za"!czników;
9) okre•lenie ilo•ci egzemplarzy i podanie komu je dostarczono;
10) miejsce i dat sporz!dzenie protoko"u oraz podpisy osób kontroluj!cych, kierownika jednostki kontrolowanej
oraz Burmistrza na zasadach okre•lonych w § 68 ust.6 i 10.
§ 70. 1. Kontrole zewn trzne mog! by$ wykonywane tylko po uprzednim uzyskaniu upowa#nienia Burmistrza
do przeprowadzenia kontroli.
2. Rejestr wydanych upowa#nie& i pe"nomocnictw prowadzi Kierownik Referatu Organizacyjnego.
§ 71. 1. Ksi!#k kontroli prowadzonych przez zewn trzne, uprawnione do tego instytucje prowadzi Referat
Organizacyjny.
2. Referat Organizacyjny ma obowi!zek okazywania ksi!#ki kontroli na ka#de #!danie osobom upowa#nionym
do dokonywania kontroli.
§ 72. Tryb i zasady funkcjonowania kontroli zarz!dczej w Urz dzie i jednostkach organizacyjnych gminy
okre•laj! odr bne zarz!dzenia Burmistrza.
Rozdzia• XIII
Postanowienia ko$cowe
§ 73. 1. W sprawach organizacyjnych Urz du nie obj tych niniejszym Regulaminem Burmistrz wydaje
zarz!dzenia.
2. Wszelkie w!tpliwo•ci zwi!zane z stosowaniem postanowie& regulaminu wyja•nia Sekretarz Gminy.
3. Wnioski o zmian lub uzupe"nienie regulaminu nale#y sk"ada$ do Sekretarza Gminy
§ 74. Integraln! cz •ci! niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Urz du Miejskiego stanowi!:
1) Za"!cznik Nr 1 – Graficzny podzia" nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urz du;
2) Za"!cznik Nr 2 – Graficzny schemat nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy;
3) Za"!cznik Nr 3 – Struktura Urz du wraz z liczb! etatów.
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