ZARZĄDZENIE NR 20/2016
BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA
z dnia 28 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Złocieńcu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890), zarządza się co następuje:
§1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, stanowiącym
załącznik do zarządzenia Nr 164/2015 Burmistrza Złocieńca z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, wprowadza się następujące zmiany:
1) §7 otrzymuje brzmienie: „§7. Strukturę organizacyjną urzędu stanowią:
1) kierownictwo urzędu, w skład którego wchodzą:
a) burmistrz – symbol B,
b) zastępca burmistrza – symbol Z,
c) sekretarz – symbol S,
d) skarbnik – symbol F;
2) referaty:
a) organizacyjny i kadr – symbol SOG, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:
- kierownik referatu,
- 2 stanowiska ds. organizacyjnych,
- 1 stanowisko ds. sekretarsko – kancelaryjnych w Biurze Obsługi Klienta - BOK,
- 1 stanowisko ds. obsługi punktu informacyjnego w Biurze Obsługi Klienta - BOK,
- pracownicy obsługi: 2 sprzątaczki, 1 konserwator, 1 goniec;
b) finansów i budżetu - symbol FFB, w skład którego wchodzą:
- kierownik - główny księgowy urzędu, symbol FB,
- 1 stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej,
- 1 stanowisko ds. rachuby płac i księgowości dochodów,
- 2 stanowiska ds. księgowości wydatków,
- 3 stanowiska ds. księgowości dochodów,
- 1 stanowisko ds. ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
c) podatków i opłat lokalnych - symbol FP, w skład którego wchodzą:
- kierownik referatu,
- 2 stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych,
- 2 stanowiska ds. kontroli podatkowej;
d) gospodarki komunalnej i inwestycji - symbol ZGK, w skład którego wchodzą:
- kierownik referatu,
- 2 stanowiska ds. inwestycji i utrzymania infrastruktury komunalnej;
- 1 stanowisko ds. inwestycji;
e) gospodarki nieruchomościami i urbanistyki - symbol ZNU, w skład którego wchodzą:
- kierownik referatu,
-2 stanowiska ds. planowania przestrzennego,
-1 stanowisko ds. obrotu nieruchomościami,
-1 stanowisko ds. rolnictwa, melioracji i decyzji środowiskowych,
f) promocji i rozwoju gospodarczego - symbol BPR, w skład którego wchodzą:
- kierownik referatu,
- 1 stanowisko ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej,
- 1 stanowisko ds. marketingu,
- 1 stanowisko ds. turystyki i działalności gospodarczej;

g) infrastruktury społecznej - symbol BIS, w skład którego wchodzą:
- kierownik referatu,
- stanowisko ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- stanowisko ds. kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- 4 stanowiska obsługi: robotnicy gospodarczy do obsługi obiektów sportoworekreacyjnych oraz parkingu z miejskim szaletem;
h) spraw obywatelskich - symbol BSO, w skład którego wchodzą:
- kierownik referatu,
- stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
i) Biuro Rady Miejskiej w Złocieńcu- symbol SBR, w skład którego wchodzą:
- kierownik biura,
- stanowisko ds. obsługi rady,
j) Urząd Stanu Cywilnego w Złocieńcu- symbol BUSC, w skład którego wchodzą:
- kierownik referatu,
- zastępca kierownika, którego obowiązki wykonuje kierownik referatu
organizacyjnego i kadr,
k) Straż Miejska w Złocieńcu - symbol BSM, w skład której wchodzą:
- komendant Straży Miejskiej w Złocieńcu,
- 5 strażników miejskich,
- 1 stanowisko ds. obsługi sekretarsko – kancelaryjnej;
l) pion ochrony informacji niejawnych – symbol BPO, w skład którego wchodzą:
- pełnomocnik ds. informacji niejawnych, którego obowiązki wykonuje kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Złocieńcu;
- 1 stanowisko ds. prowadzenia, przechowywania i ewidencjonowania dokumentów
niejawnych, którego obowiązki wykonuje pracownik zatrudniony na stanowisku ds.
organizacyjnych z Referatu organizacyjnego i kadr;
ł) gospodarki odpadami i ochrony środowiska - symbol ZGO, w skład którego wchodzą:
- kierownik referatu,
- 2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
- 1 stanowisko ds. windykacji i kontroli;
m) informatyki - symbol SI, w skład którego wchodzą:
- kierownik referatu,
- 1 stanowisko informatyka;
n) pion bezpieczeństwa informacji – symbol BBI, w skład którego wchodzą:
- administrator bezpieczeństwa informacji –symbol ABI, którego obowiązki
wykonuje kierownik Referatu Informatyki,
- administrator systemów informatycznych – symbol ASI, którego obowiązki
wykonuje pracownik zatrudniony na stanowisku informatyka w Referacie
Informatyki.
3) samodzielne stanowiska pracy:
a) radca prawny - symbol BRP,
b) 1 stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - symbol BOC,
c) komendant gminny ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych - symbol –
BOP,
d) 1 stanowisko ds. zamówień publicznych - symbol BZP,
e) 1 stanowisko ds. udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –
symbol BZA;.
f) 2 stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - symbol BFZ,
g) 1 stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej –symbol BK,
h) 1 stanowisko ds. prowadzenia archiwum zakładowego –symbol SA.”;
2) w §8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) jednoosobowego kierownictwa, opartego na:
a) jednolitości poleceń,

podporządkowaniu służbowym,
podziale czynności między pracowników,
indywidualnej odpowiedzialności pracowników za wykonywane czynności,
racjonalnym gospodarowaniu publicznym mieniem, ze szczególnym uwzględnieniem
celowości, oszczędności i dbałości w jego wykorzystaniu,
f) kontroli wewnętrznej, mającej na celu zapewnienie prawidłowości wykonywania
czynności i zapobieganiu zjawiskom nieprawidłowym,
g) współdziałaniu pracowników, w szczególności w zakresie wymiany informacji,
doświadczenia, przepływu dokumentów i wzajemnej konsultacji.”;
3) w §11 ust.2 pkt 21:
a) lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie: „- promocji i rozwoju gospodarczego,”;
b) lit. b otrzymuje brzmienie: „b) samodzielnych stanowisk:

radcy prawnego,

stanowiska ds. zamówień publicznych,

stanowisk ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych,

stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

stanowiska ds. udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.”;
4) w §12 pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) gospodarki nieruchomościami i urbanistyki,”;
5) w §14 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) zgłaszanie burmistrzowi potrzeby przeprowadzenia
kontroli komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych gminy pod względem
prawidłowości gospodarowania finansami i mieniem gminy;”;
6) w §19:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) współpraca z referatem gospodarki komunalnej i
inwestycji w sprawach związanych z bieżącymi remontami, konserwacją modernizacją i
rozbudową budynków urzędu i innych obiektów stanowiących własność gminy,”;
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) współpraca ze spółkami z ograniczoną
odpowiedzialnością z udziałem gminy,”;
c) pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) prowadzenie i gromadzenie dokumentacji zgromadzeń
wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy.”;
7) w §21 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) realizacja spraw związanych z przepisami
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu w zakresie określonym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i współpraca
w tym zakresie z innymi referatami.”;
8) w §22:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) współpraca z referatem gospodarki nieruchomościami i
urbanistyki w sprawach:
1) zbywania i zagospodarowania nieruchomości,
2) prac geodezyjnych,
3) sporządzania sprawozdań dotyczących inwestycji i mienia komunalnego,
4) realizacji umowy o gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, w
szczególności w zakresie prawidłowości realizacji planów remontów gminnego
zasobu nieruchomości oraz innych wydatków,
5) w zakresie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości;
6) w zakresie realizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu;”
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „współpraca z referatem organizacyjnym i kadr oraz referatem
infrastruktury społecznej w zakresie spraw związanych z bieżącymi remontami, konserwacją,
modernizacją, rozbudową budynków urzędu i innych budynków i obiektów będących własnością
gminy;”;
c) uchyla się pkt 11;
b)
c)
d)
e)

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) współpraca z referatem gospodarki odpadami i ochrony
środowiska w zakresie:
a)planowania i zarządzania ochroną środowiska,
b)prowadzenia spraw letniego i zimowego oczyszczania ulic i dróg na terenie gminy;”;.
e) po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: „13) nadzór nad działalnością gminy w Związku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w tym gromadzenie i prowadzenie dokumentacji z tym
związanej oraz nadzór nad opłacaniem składek członkowskich.”;
9) w §23:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „§23. Do zadań referatu gospodarki
nieruchomościami i urbanistyki należy w szczególności:”;
b) pkt 11 lit. g otrzymuje brzmienie: „g) prowadzenie postępowań w zakresie nałożenia
opłaty planistycznej lub ustalenia jej wysokości;”;
c) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) realizacja spraw związanych z przepisami ustawy o
zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu w
zakresie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;”;
d) pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) współpraca z innymi referatami oraz samodzielnymi
stanowiskami, w tym:
1) z referatem gospodarki komunalnej i inwestycji w zakresie spraw związanych
z inwestycjami gminy oraz z przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w
związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
2) z referatem podatków i opłat lokalnych w zakresie spraw związanych
z przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu,
3) z referatem gospodarki odpadami i ochrony środowiska w zakresie spraw
związanych z ochroną przyrody,
4) stanowiskiem d/s pozyskiwania funduszy zewnętrznych w zakresie spraw
związanych z inwestycjami Gminy Złocieniec”;
e) po pkt 15 dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu odpowiednio:
„16) realizacja spraw związanych z przepisami ustawy o rewitalizacji;
17) opiniowanie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z przepisami
odrębnymi, decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;”;
10) w §24:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „§24. Do zadań referatu promocji i
rozwoju gospodarczego należą w szczególności:”;
b) w pkt 2 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) nadzór nad działalnością gminy w
stowarzyszeniach, w tym gromadzenie i prowadzenie dokumentacji z tym związanej oraz
nadzór nad opłacaniem składek członkowskich;”;
c) w pkt 5 lit. f otrzymuje brzmienie: „f) prowadzenie spraw Centrum Informacji
Turystycznej w Złocieńcu, w tym sprzedaż artykułów i wydawnictw promocyjnych.”;
11) w §25 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) prowadzenie spraw w zakresie eksploatacji,
konserwacji i napraw bieżących gminnych obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych
oraz parkingu i miejskiego szaletu w Złocieńcu przy ul. 3-go Pułku Piechoty, a także
pobieranie opłat za korzystanie z nich.”;
12) §26 otrzymuje brzmienie:”§26. Do podstawowych zadań referatu spraw obywatelskich
należy w szczególności:
1) prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania
cudzoziemców,
2) wprowadzanie zmian do rejestru PESEL na podstawie zgłoszeń meldunkowych,
postanowień sądów i decyzji administracyjnych,
3) wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o nadanie numeru PESEL,
4) wydawanie decyzji meldunkowych,

5) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami
osobistymi,
6) wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami
osobistymi,
7) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dowodów osobistych,
8) przyjmowanie zawiadomień w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad ich
przebiegiem,
9) współdziałanie w organizowaniu wyborów i referendów, w tym prowadzenie rejestru
wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców i wydawanie decyzji w tych
sprawach.”.
13) §27 otrzymuje brzmienie: „§27. Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy
rejestracja stanu cywilnego, działalność ceremonialna w zakresie przyjmowania oświadczeń
woli od osób wstępujących w związki małżeńskie oraz celebrowanie jubileuszy
długoletniego pożycia małżeńskiego, a w szczególności:
1) rejestracja stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu
cywilnego - urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa lub odmowy przyjęcia uznania oraz
wpisywanie ich do rejestru uznań rejestru stanu cywilnego,
3) wydawanie z rejestru stanu cywilnego: rejestracja stanu cywilnego w rejestrze stanu
cywilnego w formie aktów stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw i zgonów, nie z
rejestru stanu cywilnego:
a) odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,
b) zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu
cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
c) zaświadczeń o stanie cywilnym,
4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych
oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o
aktach stanu cywilnego,
5) przyjmowanie dokumentów, organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego
pożycia małżeńskiego,
6) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów,
7) dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych na podstawie:
a) prawomocnych orzeczeń sądów,
b) ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie
imienia lub nazwiska,
c) odpisów aktów stanu cywilnego,
d) protokołów sporządzanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo
konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają
dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego,
e) odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów
pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania,
f) innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu,
8) wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk,
9) udzielanie odmowy przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka,
jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter
ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się
powszechnym znaczeniem imienia,
10) nadawanie dziecku imienia, jeżeli rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka,
11) występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw
wewnętrznych o nadanie PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka
urodzonego w Polsce,

12) dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu
zmian w aktach stanu cywilnego.”;
14) w §31:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) nadzór nad działalnością gminy w Celowym Związku
Gmin R XXI, w tym gromadzenie i prowadzenie dokumentacji z tym związanej oraz nadzór
nad opłacaniem składek członkowskich;”;
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:”3) współpraca z referatem gospodarki komunalnej i
inwestycji w zakresie spraw letniego i zimowego oczyszczania terenu gminy;”;
15) w §39 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „§39. Do zadań stanowisk d/s
pozyskiwania funduszy zewnętrznych należy w szczególności:”;
16) §50 otrzymuje brzmienie: „§50. 1. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym
decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu
projektu z lewej strony. 2. Pracownicy podpisują decyzje administracyjne, postanowienia
oraz inne pisma w sprawach administracyjnych, do załatwienia których zostali upoważnieni
przez burmistrza.”;
17) zmienia się załącznik do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, o
którym mowa w §10 regulaminu, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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