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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.Z.93.2014
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 10 lipca 2014 r.

   (Jednolity tekst)

Regulamin Organizacyjny
Urzędu Miasta w Nowym Targu

(nadany Zarządzeniem Nr 0151- 66/05 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 23 września 2005r. )
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Załącznik Nr 1 Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu
pomiędzy członkami jego kierownictwa.

Załącznik Nr 2 Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych.
Załącznik Nr 3 Schemat organizacyjny Urzędu Miasta.
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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem" określa szczegółową strukturę
organizacyjną Urzędu Miasta w Nowym Targu oraz zasady jego funkcjonowania.

2. Urząd Miasta w Nowym Targu zwany dalej „Urzędem" jest jednostką organizacyjną przy
pomocy której Burmistrz Miasta - jako organ wykonawczy miasta wykonuje jego zadania:

1) własne,
2) zlecone,
3) powierzone na podstawie porozumień.

3. Urząd działa na podstawie:
1) Statutu Miasta uchwalonego przez Radę Miasta Uchwałą Nr 27/VII/03 z dnia

30 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Miasta Nowego Targu
(Dz. U. Województwa Małopolskiego Nr 257, poz. 3028),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)",

3) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych
w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji
rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm./,

4) ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową
państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.),

5) niniejszego regulaminu.
4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o wydziałach, należy rozumieć przez to także komórki

organizacyjne równorzędne o innej nazwie.
5. Obowiązującą wykładnię przepisów niniejszego regulaminu ustala Sekretarz Miasta,

zwany dalej „Sekretarzem".

Rozdział II
Zasady kierowania Urzędem - podział zadań i kompetencji pomiędzy

kierownictwem Urzędu

§2

1. Urzędem kieruje Burmistrz Miasta zwany dalej „Burmistrzem" przy pomocy Zastępców i
Sekretarza.

2. Burmistrz kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi
odpowiedzialność za wyniki jego pracy w tym za całość gospodarki finansowej miasta,
zapewnia warunki sprawnej organizacji oraz praworządnego i efektywnego
funkcjonowania Urzędu.

3. W czasie nieobecności Burmistrza obowiązki jego pełni Pierwszy Zastępca. Zakres
zastępstwa sprawowanego przez Pierwszego Zastępcę rozciąga się na wszystkie czynności
należące do Burmistrza.

1. W czasie nieobecności Burmistrza oraz pierwszego Zastępcy obowiązki wynikające
z ust. 2 pełni drugi Zastępca.

2. Zastępcy realizują wyznaczone przez Burmistrza zadania zapewniając kompleksowe
rozwiązywanie problemów w powierzonym im zakresie.

3. Sekretarz organizuje pracę Urzędu i zapewnia sprawne jego funkcjonowanie a ponadto
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prowadzi sprawy powierzone mu przez Burmistrza. Sekretarz Miasta pełni funkcję
Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

4. Szczegółowy podział obowiązków w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi
Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa określa załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.

§3

1. Wydziałami Urzędu kierują naczelnicy, Wydziałem Finansowym - Skarbnik Miasta (Gł.
Księgowy Budżetu), Urzędem Stanu Cywilnego - Kierownik, Strażą Miejską -
Komendant, referatami - kierownicy referatów.

2. Naczelnicy wydziałów, Kierownik USC, Komendant Straży Miejskiej, kierownicy
referatów zwani dalej „Naczelnikami" odpowiadają przed Burmistrzem za realizację
powierzonych im zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy wydziału oraz za
wykonanie uchwał i zarządzeń.

3. Burmistrz może udzielać naczelnikom wytycznych w zakresie realizacji powierzonych im
zadań a także wydawać polecenia służbowe.

4. Naczelnicy - każdy w swoim zakresie działania - mogą wydawać w imieniu Burmistrza i z
jego upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej.

5. Do podstawowych obowiązków naczelników należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością wydziału zgodnie z wytycznymi Burmistrza jego

Zastępców i Sekretarza,
2) realizacja uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
3) prawidłowe organizowanie pracy wydziału, ustalenie zakresu obowiązków,

uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji

publicznej w zakresie upoważnień Burmistrza,
5) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników wydziału dyscypliny pracy oraz

przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej,
6) nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań oraz załatwiania

skarg i wniosków wnoszonych do Urzędu przez osoby zainteresowane, zgodnie z
kodeksem postępowania administracyjnego oraz innymi przepisami prawa,

7) nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów i
pism wpływających do wydziału zgodnie z instrukcją archiwalną oraz przepisami
o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,

8) dbałość o powierzone wydziałowi pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie biurowe,
9) systematyczne informowanie Burmistrza o realizacji zadań,
10) wykonywanie funkcji kontrolnych zgodnie z odrębnymi w tym zakresie

uregulowaniami.
6. W czasie nieobecności naczelnika obowiązki jego pełni zastępca jeżeli stanowisko takie

ustalono. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności należące do naczelnika.
7. W wydziałach, w których nie ustalono stanowiska zastępcy naczelnika w wypadku

nieobecności naczelnika zastępuje go pracownik wydziału przez niego wyznaczony.
Zasadę tą stosuje się odpowiednio w wypadku nieobecności naczelnika i jego zastępcy.

8. Naczelnicy dokonując szczegółowego podziału czynności pomiędzy poszczególnych
pracowników, w zakresie czynności, obok obowiązków winni określać zakres uprawnień i
odpowiedzialności pracownika oraz zasady zastępstwa między pracownikami.

9. Zadania Burmistrza wykonywane są również przy pomocy miejskich jednostek
organizacyjnych, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
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Rozdział III
Struktura organizacyjna Urzędu

§4

1. W strukturze Urzędu Miasta podstawową komórką organizacyjną jest Wydział.
2. Dla realizacji zadań o szczególnym znaczeniu mogą być tworzone komórki organizacyjne

równorzędne o innej nazwie (np. referaty lub zespoły) i samodzielne stanowiska pracy.
Zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy nie wchodzą w skład referatów i wydziałów.

2’. Referat może być tworzony  w ramach wydziału lub poza jego strukturą. Referat
utworzony poza strukturą wydziału jest referatem samodzielnym. Referatem kieruje
kierownik referatu.

3. Wydziały realizują zadania wynikające z przepisów prawa, Uchwał Rady Miasta,
Zarządzeń Burmistrza oraz Strategii Rozwoju Miasta - zgodnie z zapisami niniejszego
regulaminu i poleceniami Burmistrza.

4. Wydziały są zobowiązane do współdziałania z innymi komórkami oraz jednostkami
organizacyjnymi, a także osobami, organizacjami i instytucjami - jeśli realizowane
zadania tego wymagają.

5. Dla rozwiązywania szczególnych problemów, związanych z funkcjonowaniem Miasta,
Burmistrz może powołać w drodze zarządzenia zespoły zadaniowe. W skład zespołów
mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.

6. Do realizacji zadań szczególnych mogą być powołani pełnomocnicy Burmistrza.

§5

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały(komórki organizacyjne równorzędne
o innej nazwie) i samodzielne stanowiska pracy o symbolach literowych:

1) Wydział Organizacyjny „Or".
2) Wydział Finansowy „F".
3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego„GNiPP".
4) Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa „GKiD".
5) Wydział Rozwoju i Inwestycji „RiI".
6) Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji „ISiP".
7) Wydział Spraw Obywatelskich „SO".
8) Wydział Oświaty „O".
9) Urząd Stanu Cywilnego „USC".
10) Straż Miejska „SM".
11) Referat ds. Zamówień Publicznych „ZP"
12) Referat ds. Ochrony Środowiska „OŚ"
13) Zespół Obsługi Prawnej.
14) Zespół Audytu i Kontroli „ZAiK" (tj. Audytor Wewnętrzny „AW" i Stanowisko ds.

Kontroli „SK").
15) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych „POIN".
16) Stanowisko ds. BHP „BHP".
17) Doradca ds. komunikacji społecznej „DKS”.
18) Pełnomocnik ds. realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej

w Nowym Targu”, „MAO”.
19) Doradca ds. realizacji strategii rozwoju miasta Nowy Targ „DSR”.
20) Referat ds. Środków Pomocowych „RŚP”.
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2. W ramach Wydziału Organizacyjnego funkcjonuje:
a) stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Burmistrza (Sekretariat),
b) stanowisko pracy ds. obsługi Rady (Biuro Rady),
c) stanowisko kierownika Biura Obsługi Mieszkańców,
d) stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej.

3. W ramach Wydziału Finansowego funkcjonuje:
a) stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Miasta,
b) Referat Podatków i Opłat, którego kierownik podlega bezpośrednio Skarbnikowi

Miasta,
4. W ramach Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji funkcjonuje:

- Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
5. W ramach Wydziału Spraw Obywatelskich funkcjonuje:

- stanowisko pracy ds. obrony cywilnej.
6. Nazewnictwo stanowisk, liczbę etatów (w tym i etatów zastępców naczelników)

w wydziałach i komórkach organizacyjnych równorzędnych o innej nazwie oraz
samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w § 5, określa Burmistrz
w odrębnym trybie.

7. Strukturę organizacyjną Urzędu w ujęciu graficznym (schemat organizacyjny)
przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

8. Pracownicy Urzędu zatrudniani są:
1) na podstawie wyboru - Burmistrz Miasta,
2) na podstawie powołania - Z-cy Burmistrza Miasta, Skarbnik Miasta oraz Ci

pracownicy Urzędu, dla których taką podstawę zatrudnienia przewidują przepisy
szczególne,

3) na podstawie umów o pracę - pozostali pracownicy.

Rozdział IV
Zasady współdziałania i zakres obowiązków wobec Rady

§6

1. Burmistrz kieruje Urzędem będącym jego aparatem pomocniczym przy pomocy, którego
realizuje zadania miasta jako jego organ wykonawczy.

2. Zadania, o których wyżej mowa Burmistrz realizuje przy pomocy Zastępców, Sekretarza,
Skarbnika, naczelników oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

§7

W sesjach Rady udział biorą:
1. Burmistrz, Jego Zastępcy, Sekretarz, Skarbnik Miasta i Radca Prawny.
2. Naczelnicy oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych lub ich zastępcy,

a w razie ich nieobecności wyznaczeni przez nich przedstawiciele.

§8

W posiedzeniach komisji Rady udział biorą naczelnicy lub ich zastępcy oraz kierownicy
miejskich jednostek organizacyjnych właściwi ze względu na przedmiot obrad na polecenie
Burmistrza Miasta.
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§9

1. Naczelnicy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 7 pkt 2
odpowiadają za jakość i terminowe opracowanie materiałów przeznaczonych do
rozpatrzenia przez Burmistrza.

2. Podstawą opracowań są okresowe plany pracy Rady.
3. Materiały na sesję winny być opracowane w sposób pozwalający na wszechstronną

analizę zagadnień, ich ocenę oraz ustalenie właściwych kierunków działania i środków ich
realizacji.

4. Osoby wymienione w ust. 1 przygotowują materiały w nakładzie określonym przez
Sekretarza, po uzyskaniu uprzedniej jego aprobaty.

5. Materiały na posiedzenia komisji Rady winny być opracowane w sposób zwięzły,
rzeczowy i zakończone wnioskami.

§10

1. Uchwały Rady, wnioski Komisji Rady, wnioski, zapytania i interpelacje radnych
zgłaszane na piśmie w okresie między-sesyjnym są ewidencjonowane na stanowisku
pracy d.s. obsługi Rady i przekazywane Burmistrzowi Miasta. Wnioski i zapytania
radnych zgłaszane w toku obrad Rady są odnotowywane w protokole z sesji. Naczelnicy
wydziałów udzielają odpowiedzi na wnioski i zapytania bezpośrednio na sesji Rady a w
przypadku niemożności udzielenia takiej odpowiedzi z uwagi na konieczność zebrania
niezbędnych, udokumentowanych informacji, bądź żądanie udzielenia odpowiedzi na
piśmie przygotowują stosowne projekty odpowiedzi w terminie 14-tu dni.

2. Biuro Rady przekazuje odpisy w/w dokumentów naczelnikom, celem merytorycznego ich
załatwienia.

3. Naczelnicy podejmują stosowne działania zapewniające realizację otrzymanego
dokumentu.

4. W sytuacji kiedy zadania wynikające z uchwały Rady, wniosku lub interpelacji radnego
przy ich realizacji wymagają współdziałania kilku wydziałów lub innych miejskich
jednostek organizacyjnych, Sekretarz koordynuje wykonanie tych zadań.

5. Szczegółową procedurę realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, określa odrębne
zarządzenie Burmistrza Miasta.

Rozdział V
Zasady postępowania przy opracowywaniu aktów prawnych Rady i Burmistrza

oraz rejestracji i organizacji ich wykonania

§11

Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są projekty:
1. uchwał Rady,
2. zarządzeń, decyzji i pism okólnych Burmistrza jako aktów normatywnych kierownictwa

wewnętrznego.
§12

1. Projekty aktów prawnych, o których mowa w § 11 opracowują merytoryczne wydziały
Urzędu oraz w porozumieniu z tymi wydziałami miejskie jednostki organizacyjne.

2. Jednostka opracowująca projekt aktu prawnego zobowiązana jest uzgodnić projekt pod
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względem merytorycznym z:
1) właściwymi komisjami Rady, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów lub

charakteru aktu prawnego,
2) zainteresowanymi wydziałami Urzędu a zwłaszcza z:

a) Wydziałem Finansowym, jeżeli projekt dotyczy spraw związanych
z planowaniem i finansowaniem określonych aktem zadań,

b) Wydziałem Organizacyjnym, jeżeli dotyczy spraw kadrowych oraz organizacji
Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych.

c) innymi wydziałami - jeżeli zawiera w stosunku do nich zadania polecenia lub
zobowiązania,

d) uzgodnienia o których mowa w ust. 2 winny być potwierdzone parafami
naczelników na kopii projektu, a wszelkie zastrzeżenia i uwagi nanoszone
w formie pisemnej.

3. Jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, projekt aktu prawnego przedstawia się do
konsultacji społecznych przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawnych.

4. Uzgodniony w trybie ust. 2- 3 projekt aktu prawnego jednostka opracowująca przedkłada
Radcy Prawnemu celem zaopiniowania pod względem prawnym
i redakcyjnymi.

5. Ostateczny projekt aktu prawnego musi być zaakceptowany przez Burmistrza.

§13

1. Uchwały Rady, zarządzenia, decyzje, pisma okólne Burmistrza rejestruje i prowadzi ich
zbiór Wydział Organizacyjny.

2. Uchwały Rady - Biuro Rady przedkłada Wojewodzie w terminie 7 dni od daty ich
podjęcia.

§14

Projektodawca aktu prawnego winien po jego wejściu w życie niezwłoczne przystąpić do jego
realizacji. Obowiązek taki spoczywa na innych jednostkach organizacyjnych, dla których
wynikają zadania z aktu prawnego.

§15

1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawnych Rady reguluje art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Wydział Organizacyjny prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do
powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu.

Rozdział VI
Zasady organizacji działalności kontrolnej

§16

1. W Urzędzie sprawowana jest kontrola zewnętrzna i wewnętrzna.
2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuj ą:

1) Burmistrz, Jego Zastępcy, Sekretarz i naczelnicy w zakresie swojej właściwości
rzeczowej z racji sprawowania funkcji kierowniczych,
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2) Skarbnik Miasta oraz Główny Księgowy Urzędu Miasta w zakresie spraw
finansowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,

3) Stanowisko ds. Kontroli,
4) Rada Miasta w zakresie zadań własnych miasta.

3. Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez Burmistrza pełnomocnictw:
1) Skarbnik Miasta w stosunku do miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie

wykonywania budżetu i planu finansowego oraz realizacji innych zadań
finansowych,

2) naczelnicy w stosunku do miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie swojej
właściwości rzeczowej,

3) Stanowisko ds. Kontroli.
4. Burmistrz ustali odrębne szczegółowe zasady i tryb prowadzenia kontroli w Urzędzie oraz
miejskich jednostkach organizacyjnych.

Rozdział VII
Zasady podpisywania pism i decyzji

§17

1. Burmistrz podpisuje osobiście:
1) akty normatywne kierownictwa wewnętrznego
2) korespondencje z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi,
3) pisma kierowane do kierowników administracji publicznej,
4) odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski posłów i senatorów,
5) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące naczelników oraz kierowników

miejskich jednostek organizacyjnych,
6) korespondencję wynikającą z wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego

w stosunku do pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych
gminy,

7) decyzje dotyczące powoływania, ustalania składu osobowego i rozwiązywania
organów kolegialnych ( komisji, zespołów itp. ) o charakterze opiniodawczo -
doradczym działających przy Burmistrzu stosownie do postanowień aktów
prawnych będących podstawą powoływania tych jednostek organizacyjnych,

8) sprawy dotyczące wykonywania zadań związanych z obroną cywilną,
9) sprawy dotyczące innych uprawnień i obowiązków wynikających z aktów

normatywnych ustalających kompetencje dla Burmistrza i zastrzeżonych do jego
aprobaty,

10) sprawy związane z wykonywaniem uprawnień Kierownika Urzędu określonych w
ustawie z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych,

2. Pierwszy Zastępca Burmistrza podpisuje:
1) dokumenty i korespondencję w tym decyzje administracyjne w zakresie

nadzorowanych spraw nie zastrzeżonych do podpisu Burmistrza,
2) dokumenty i korespondencję dotyczącą nadzorowanych miejskich jednostek

organizacyjnych,
3) wnioski o udzielenie zamówień publicznych, specyfikacje istotnych warunków,

oraz protokoły z prac Komisji Przetargowych w zakresie właściwości rzeczowej
nadzorowanych wydziałów,

4) pisma i korespondencję w sprawach, o których mowa w ust. 1 w czasie
nieobecności Burmistrza.
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3. Drugi Zastępca Burmistrza podpisuje:
1) dokumenty i korespondencję w tym decyzje administracyjne w zakresie

nadzorowanych spraw nie zastrzeżonych do podpisu Burmistrza,
2) dokumenty i korespondencję dotyczącą nadzorowanych miejskich jednostek

organizacyjnych.
3) wnioski o udzielenie zamówień publicznych, specyfikacje istotnych warunków,

oraz protokoły z prac Komisji Przetargowych w zakresie właściwości rzeczowej
nadzorowanych wydziałów,

4) pisma i korespondencję w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 w czasie
nieobecności Burmistrza i I-szego Zastępcy.

4. Sekretarz podpisuje:
1) pisma w sprawach organizacji i funkcjonowania Urzędu,
1) pisma, w tym decyzje administracyjne w sprawach powierzonych przez

Burmistrza i nie zastrzeżonych do podpisu Burmistrza,
2) pisma i korespondencje w sprawach o których mowa w ust. 1, 2 i 3 w czasie

nieobecności w pracy w danym dniu Burmistrza i Jego Zastępców, jeżeli zwłoka
w załatwieniu sprawy narażałaby interes państwa, miasta lub indywidualny interes
obywatela.

5. Naczelnicy podpisują:
1) pisma i decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu

administracji publicznej w zakresie właściwości rzeczowej Wydziału i upoważnień
Burmistrza,

2) wstępną korespondencję kierowaną do innych jednostek organizacyjnych
prowadzoną w związku z realizacją zadań w powierzonym zakresie spraw a nie
zastrzeżonym w niniejszym regulaminie oraz innych aktach prawnych do podpisu
Burmistrza.

6. Dokumenty przedstawione do podpisu członkom kierownictwa Urzędu powinny być
uprzednio parafowane przez naczelników lub samodzielne stanowiska pracy i zawierać
stwierdzenie o uzgodnieniu z właściwymi wydziałami, jeżeli sprawa tego wymagała.
Ponadto dokumenty przedstawione do podpisu Burmistrza powinny zyskać uprzednio
aprobatę nadzorującego Wydział - Zastępcy Burmistrza.

Rozdział VIII
Zasady organizacji, przyjmowania, rozpatrywania

i załatwiania indywidualnych spraw obywateli

§18

1. Zasady postępowania przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( jedn. tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), instrukcja
kancelaryjna oraz przepisy szczególne.

2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego, terminowego, sumiennego
i bezstronnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami
prawa z uwzględnieniem interesu Państwa, miasta oraz indywidualnych interesów
obywateli. Pracownicy winni zachować uprzejmość i życzliwość
w kontaktach z obywatelami.

3. Naczelnicy oraz pracownicy - zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków są
odpowiedzialni przed Burmistrzem za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw
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obywateli.
4. Kontrolę i koordynację działań Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw

obywateli, w tym skarg i wniosków sprawuje Wydział Organizacyjny.

§19

1. Wydział Organizacyjny prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do
Urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza, Jego
Zastępców, Sekretarza oraz naczelników i pracowników.

2. Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz Miasta przyjmują interesantów w sprawach
skarg i wniosków w wyznaczonym dniu tygodnia i w określonych godzinach.

3. Naczelnicy Wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
w wyznaczonych dwóch dniach tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

4. Upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjnego przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków w każdym dniu i w godzinach pracy Urzędu.

Rozdział IX
Zakresy działania wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy

§20

Zadania wspólne dla wszystkich wydziałów
1) realizacja zadań z przyjętej strategii rozwoju miasta,
2) koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno- gospodarczego

miasta,
3) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
4) współdziałanie z innymi wydziałami i komórkami organizacyjnymi Urzędu,

miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie wymaganym dla realizacji
zadań,

5) współdziałanie z właściwymi organami samorządowymi i organizacjami
społeczno-politycznymi działającymi na terenie miasta,

6) współdziałanie z organami administracji rządowej,
7) rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości rzeczowej,
8) opracowywanie propozycji do programów gospodarczych w zakresie swojego

działania,
9) przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
10) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia

właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach gospodarczych
miasta,

11) przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę
i Burmistrza oraz innych materiałów wnoszonych na posiedzenia organów miasta,

12) prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w zakresie
upoważnień Burmistrza,

13) prowadzenie w zakresie ustalonym przez Burmistrza kontroli miejskich jednostek
organizacyjnych,

14) usprawnienie organizacji, metod i form pracy wydziałów,
15) prowadzenia spraw dotyczących obronności kraju, w tym obrony cywilnej
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w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
16) przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągnięcia zobowiązań finansowych

i dokonywania wydatków,
17) wykonywanie zadań wynikających z odrębnych uregulowań prawnych

a dotyczących zamówień publicznych,
18) opracowywanie dokumentów i informacji na potrzeby BIP oraz strony

internetowej miasta, ich bieżąca aktualizacja, w tym również publikacja ogłoszeń i
wyników przetargów,

19) podejmowanie niezbędnych działań w zakresie zapewnienia ochrony
przetwarzanych danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych,

20) współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta w zakresie opracowywania projektu
budżetu i sprawozdań z jego wykonania,

21) samokształcenie oraz uczestnictwo w szkoleniach mających na celu podnoszenie
kwalifikacji zawodowych,

22) systematyczne aktualizowanie znajomości przepisów prawa i wnioskowanie
o bieżącą aktualizację Uchwał Rady, Zarządzeń Burmistrza.

§21

1. Wydział Organizacyjny
Zakres działania:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
2) zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa,
3) racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac, oraz prowadzenie spraw

osobowych (zatrudnianie i zwalnianie pracowników),
4) prowadzenie obsługi organów gminy,
5) nadzór, koordynowanie i kontrola, rozpatrywanie skarg i wniosków oraz

prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
6) zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,
7) wdrażanie informatyki do pracy Urzędu.
8) prowadzenie archiwum zakładowego,
9) prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów gminnych i udostępnienie go do wglądu

zainteresowanym obywatelom,
10) prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu,
11) nadzorowanie miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie właściwości

wydziału,
12) prowadzenie spraw dotyczących reorganizacji i przekształceń miejskich jednostek

organizacyjnych,
13) prowadzenie ewidencji zbiorczej wniosków Komisji Rady wniosków

i interpelacji Radnych oraz koordynowanie działań związanych z ich wykonaniem
14) prowadzenie ewidencji zarządzeń i pism okólnych Burmistrza,
15) zapewnienie przestrzegania postanowień ustawy o zamówieniach publicznych
16) prowadzenie książki kontroli Urzędu,
17) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów/kierowników miejskich jednostek

organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 2 poz. 1 - 7 do niniejszego
regulaminu organizacyjnego,

18) zapewnienie dyscypliny pracy,
19) prowadzenie ewidencji: osobowej, urlopów, legitymacji służbowych
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i ubezpieczeniowych pracowników samorządowych,
20) sporządzanie i przekazywanie wniosków o renty, emerytury pracowników Urzędu

oraz kadry kierowniczej miejskich jednostek organizacyjnych,
21) prowadzenie szkoleń wewnętrznych i samokształcenia kierowanego,
22) obsługa komisji dyscyplinarnych,
23) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników na zasadach

określonych w odrębnym trybie,
24) nadzór nad prawidłowym stosowaniem kpa i instrukcji kancelaryjnej,
25) współdziałanie z naczelnikami wydziałów w organizowaniu doskonalenia

zawodowego pracowników samorządowych,
26) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu,
27) obsługa sekretarsko - kancelaryjna Burmistrza, Jego Zastępców i Sekretarza

Miasta,
28) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców stosownie do

postanowień art. 951 K.c.
29) przyjmowanie pism sądowych (art. l38 § 1 Kpc),
30) ustanawianie „pełnomocnika" w sprawach o przysposobienie (art. 583 § 3 Kpc),
31) składanie na wezwanie Sądu urzędowo poświadczonych dokumentów

w celu odtworzenia akt sądowych (art. 722 § l Kpc),
32) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem rozbudowy, modernizacji,

remontów budynków, oraz zabezpieczeniem mienia Urzędu,
33) gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, formularzami,
34) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup wyposażenia,

materiałów i pomocy biurowych oraz konserwacja maszyn
i urządzeń,

35) zamawianie pieczęci i tablic urzędowych,
36) wykonywanie czynności związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz zabezpieczeniem p.poż.
37) prowadzenie kancelarii ogólnej, łącznicy telefonicznej i obsługi urządzeń

poligraficznych,
38) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu

oraz na zewnątrz i w ich otoczeniu,
39) nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony danych osobowych,
40) koordynacja zadań w zakresie zgłaszania zbiorów danych osobowych do

rejestracji na wniosek Naczelników Wydziałów,
41) zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę

danych osobowych,
42) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych,

43) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej:

1) prowadzenie, przydzielanie, odbieranie i analizowanie praw dostępu do zbiorów, a
także zabezpieczenie przed utratą praw dostępu,

2) zabezpieczanie sprzętu i sieci infrastruktury informatycznej przed uszkodzeniem
lub kradzieżą,

3) zabezpieczanie pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory danych przed
dostępem osób nieuprawnionych,
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4) zabezpieczanie danych i zbiorów przed utratą, kopiowanie i archiwizowanie
zbiorów danych,

5) kontrola haseł dostępu do zbiorów i ewidencjonowanie,
6) analizowanie potrzeb w zakresie infrastruktury informatycznej oraz

oprogramowania sprzętu,
7) nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych, modułów i programów,
8) koordynacja współpracy w zakresie wymiany informacji między poszczególnymi

komórkami,
9) analiza pracy poszczególnych pracowników Urzędu w zakresie wykorzystania

sprzętu komputerowego,
10) zabezpieczanie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ze sprzętem

komputerowym pracowników Urzędu Miasta,
11) nadzór nad prawidłową pracą serwera sieciowego,
12) organizowanie szkoleń dla pracowników w dziedzinie znajomości sprzętu

i oprogramowania komputerów,
13) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem:

– sieci informatycznej internet,
– zabezpieczeń sieciowych,
– aplikacji www, intranet,

14) opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań z dziedziny
informatyki,

15) prace nad rozbudową oraz utrzymaniem Miejskiej Sieci Informatycznej,
16) prace nad rozbudową oraz utrzymaniem stron internetowych www Urzędu Miasta.
17) aktualizacja informacji zamieszczonych na stronach internetowych miasta

dotyczących aktualnych wydarzeń.

Stanowisko pracy ds. obsługi klienta i kancelarii ogólnej tzw. Biuro Obsługi Mieszkańca

1) udzielanie informacji dot. funkcjonowania Urzędu Miasta ( o strukturze
organizacyjnej Urzędu), jego jednostek, miejsca i sposobu załatwiania spraw w
Urzędzie oraz innych instytucjach i Urzędach, wskazywanie kompetentnych osób,

2) udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw, obsługa interesantów w
zakresie: wydawania druków, wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich
wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i
przekazywanie wydziałom celem ich załatwienia, wydawanie decyzji zaświadczeń
i innych dokumentów przygotowywanych przez inne wydziały,

3) prowadzenie zbioru „kart usług” oraz udostępnianie ich interesantom oraz
wydawanie druków urzędowych formularzy (załączników do kart usług),

4) obsługa biura podawczego (przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie
korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, prowadzenie ewidencji
korespondencji),

5) udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach
pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie miasta,

6) pobór opłaty skarbowej,
7) dysponowanie wydziałowymi materiałami instruktażowymi (Katalog Usług) oraz

promocyjnymi Miasta z uwzględnieniem potrzeb interesantów,
8) udzielanie informacji w sprawie składania i przyjmowania skarg, wniosków

dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta,
9) przyjmowanie pism urzędowych w sprawie doręczenia zastępczego,
10) udostępnianie zbiorów przepisów prawnych (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski i
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inne) oraz udzielanie informacji o przepisach prawa miejscowego (Uchwały Rady
Miasta),

11) obsługa kserokopiarki dla potrzeb interesantów załatwiających sprawy w UM.

2. Wydział Finansowy
Zakres działania:

1) proponowanie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień i ulg
w tym podatku,

2) proponowanie wysokości i stawek podatków i opłat lokalnych, sposobu ich
poboru, określanie inkasentów tych należności a także ulg i zwolnień w tych
należnościach,

3) wymiar i pobór należności pieniężnych od rolników oraz podatków i opłat
lokalnych, które zgodnie z aktualnymi przepisami należą do zakresu rzeczowego
administracji samorządowej,

4) nadzór nad inkasentami podatków i opłat lokalnych, które zgodnie
z obowiązującymi przepisami pobierane są w tym trybie,

5) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego,

6) inkaso i egzekucja zobowiązania pieniężnego od ludności, podatków i opłat
lokalnych,

7) przygotowywanie propozycji decyzji podatkowych w sprawach umorzeń lub
udzielanie ulg w opłacaniu

8) prowadzenie rachunkowości budżetowej i podatkowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

9) umarzanie i udzielanie ulg w spłacaniu należności podatkowych w ramach
przysługujących uprawnień,

10) załatwianie podań i środków prawnych w zakresie zobowiązania pieniężnego od
ludności, podatków i opłat lokalnych,

11) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach na podstawie
urządzeń wymiarowych i księgowo-ewidencyjnych,

12) prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem pomocy publicznej dla
przedsiębiorców,

13) opracowywanie projektu budżetu miasta, planów funduszów celowych, oraz
informacji o stanie mienia komunalnego

14) opracowywanie układu wykonawczego budżetu miasta,
15) analiza przedkładanych planów finansowych jednostek budżetowych w aspekcie

ich zgodności z układem wykonawczym budżetu miasta,
16) analiza planów finansowych zakładów budżetowych,
17) prowadzenie zbiorczych planów finansowych inwestycji,
18) prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej budżetu miasta,
19) realizacja dochodów i wydatków budżetowych przy zachowaniu zasad dyscypliny

finansów publicznych,
20) dokonywanie okresowych analiz i ocen wykonywania budżetu miasta oraz

gospodarowania środkami pozabudżetowymi i występowanie do Burmistrza
Miasta z propozycjami niezbędnych zmian,

21) przygotowanie projektów zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miasta w
zakresie spraw finansowych - współpraca z właściwymi Komisjami Rady,

22) organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłową



16

realizację budżetu pod względem formalno-prawnym,
23) przyjmowanie i analiza sprawozdań finansowych z realizacji budżetu miasta,

składanych przez jednostki podległe,
24) opracowywanie zbiorczych sprawozdań statystycznych i opisowych

z wykonania budżetu miasta,
25) obsługa księgowo-finansowa Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej,
26) prowadzenie windykacji należności budżetowych
27) nadzór nad przeprowadzaniem okresowych inwentaryzacji składników

majątkowych i rozliczenie jej wyników,
28) nadzór finansowy nad działalnością jednostek budżetowych oraz jednostek

gospodarki pozabudżetowej powiązanych z budżetem miasta
29) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
30) prowadzenie ewidencji nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne i ich

rozliczanie."
31) udział w przetargach organizowanych na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) oraz ustawy z
dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741
z późn. zm.),

32) naliczanie, wypłata i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz umów
zleceń i umów o dzieło,

33) naliczanie i rozliczanie składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
wszelkiego rodzaju zasiłków oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

34) naliczanie i rozliczanie zaliczek na podatek od osób fizycznych, sporządzanie
rocznego rozliczenia.

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego

Zakres działania:

w zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) przekazywanie gruntów Polskiemu Związkowi Działkowców,
2) czynności wynikające z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych,
3) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,
4) przygotowywanie dokumentacji i projektów uchwał w zakresie nazewnictwa ulic i

placów,
5) przygotowywanie projektów uchwał o scalaniu i podziale nieruchomości

przeznaczonych na cele inne niż rolne i leśne,
6) prowadzenie całości postępowania o scalaniu i podziale nieruchomości

wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
7) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości,
8) obrót i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
9) zarządzenie nieruchomościami gminnymi, które nie zostały oddane w

administrację gminnym jednostkom organizacyjnym,
10) dokonywanie nabycia, zbycia, zamian i darowizn nieruchomości,
11) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz określanie warunków

użytkowania wieczystego,
12) przekazywanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie oraz

ustalanie warunków umowy,
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13) sprzedaż gruntów użytkownikom wieczystym,
14) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność,
15) sprzedaż lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom oraz ustanawianie

odrębnej własności lokali w domach komunalnych,
16) korzystanie z prawa pierwokupu oraz ujawnianie prawa pierwokupu w księgach

wieczystych,
17) przygotowywanie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd na rzecz

gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
18) prowadzenie spraw dotyczących trwałego zarządu wynikających z ustawy o

gospodarce nieruchomościami,
19) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
20) przygotowywanie projektów uchwał o ustaleniu bonifikat przy zbywaniu

nieruchomości oraz ustalaniu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
21) ustalanie opłat rocznych za niewykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem gruntu

oddanego w użytkowanie wieczyste,
22) przygotowywanie wniosków do sądu o rozwiązanie umów użytkowania

wieczystego,
23) przygotowywanie projektów uchwał i wydawanie decyzji w sprawie opłat

adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

24) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
25) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,
26) uwłaszczanie przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni oraz innych osób

prawnych i fizycznych w trybie przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami,

27) sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego,
28) sporządzanie wniosków na wejście na nieruchomość po wszczęciu postępowania

wywłaszczeniowego,
29) udział w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
30) prowadzenie spraw związanych z zwrotem nieruchomości wynikających

z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
31) prowadzenie spraw związanych z zwrotem nieruchomości na rzecz gmin

wyznaniowych,
32) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,
33) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości,
34) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,
35) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w sprawach ustalania wysokości

odszkodowań i opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości z związku
z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego,

36) zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i współdziałanie w tym zakresie
z administracją budynków mieszkalnych,

37) współdziałanie z wspólnotami mieszkaniowymi,
38) opracowywanie wieloletnich planów modernizacji i remontów zasobów

mieszkaniowych i lokali użytkowych,
39) kształtowanie zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
40) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów,
41) zarządzanie miejskimi targowiskami i parkingami,
42) przygotowywanie dokumentacji związanej z komunalizacją mienia państwowego,
43) regulacja stanu prawnego gminnych dróg publicznych,
44) wykup gruntów pod przyszłe inwestycje,
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45) prowadzenie ewidencji nieruchomości mienia komunalnego,
46) sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego,
47) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i ochrony gruntów rolnych wynikających z

przepisów stosownych ustaw,
48) wydawanie zaświadczeń o okresie pracy w rolnictwie,
49) wydawanie zaświadczeń co celów nabywania nieruchomości rolnych,
50) współdziałanie w sprawach spisów rolnych z Urzędem Statystycznym,
51) prowadzenie spraw dotyczących własności gospodarstw rolnych w związku

z wydanymi aktami własności ziemi,
52) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej ewidencji gruntów i

budynków,
53) współdziałanie w postępowaniu w sprawach powszechnej taksacji nieruchomości

oraz zmian w klasyfikacji gruntów.
54) dokonywanie przekształceń własnościowych istotnych z punktu widzenia

realizacji strategii rozwoju miasta i wieloletniego planu inwestycyjnego.
55) nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej;

w zakresie planowania przestrzennego:

1) określanie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 ze zm.),

2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia przez Burmistrza studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmiany,

3) przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

gromadzenie materiałów związanych z tymi planami,
5) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzanie planów miejscowych lub ich zmianę,
6) przechowywanie oryginałów planów miejscowych, w tym również uchylonych

i nieobowiązujących,
7) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z w/w ustawą o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym,
8) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

planowanych przedsięwzięć oraz wydawanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach w porozumieniu z Referatem ds. Ochrony Środowiska,

9) przygotowywanie koncepcji programowo-przestrzennych i kompletowanie wszystkich
dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego zgodnie z ustaleniami wieloletniego planu inwestycyjnego,

10) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z w/w
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

11) inicjowanie inwestycji wspólnych i towarzyszących,
12) stwierdzenie o wygaśnięciu wydanych uprzednio decyzji o warunkach zabudowy i

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli inny inwestor
uzyskał pozwolenie na budowę lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy,
którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji,

13) prowadzenie rejestrów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
14) prowadzenie rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
15) prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę, wydawanych zgodnie z ustawą „Prawo

Budowlane",
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16) sporządzanie i wydawanie wypisów z dokumentów planistycznych,
17) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego,
18) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów ze studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ,
19) wydawanie opinii urbanistycznych,
20) opiniowanie wniosków o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, o którym mówi ustawa
gospodarce nieruchomościami,

21) uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju
zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,

22) współdziałanie z Referatem ds. Ochrony Środowiska w w/w zakresie,
23) przygotowywanie dla Burmistrza ocen aktualności studium i planów miejscowych

poprzez przeprowadzenie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
ocen postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowanie wieloletnich
programów ich sporządzania, zgodnie z w/w ustawą o planowaniu zagospodarowaniu
przestrzennym,

24) obsługa gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
25) opiniowanie zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych,
26) opiniowanie ustalania przebiegu dróg powiatowych na podstawie Studium;
27) zaliczanie drogi do dróg gminnych,
28) ustalanie przebiegu drogi gminnej,
29) opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych od strony ulic miejskich,

zgodnie z ustawą o drogach publicznych w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki
Komunalnej i Drogownictwa,

30) wydawanie w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń na lokalizację zjazdu z
drogi gminnej, zgodnie z ustawą o drogach publicznych,

31) wydawanie opinii zgodnie z ustawą-Prawo geologiczne i górnicze,
32) koordynacja działań inwestycyjnych na drogach publicznych związanych z realizacją

przedsięwzięć, których inwestorami są partnerzy zewnętrzni, zarówno publiczni jak i
komercyjni,

33) planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze
gminy,

34) kompleksowa obsługa inwestorów polegająca, między innymi na: przygotowywaniu i
aktualizacji ofert inwestycyjnych, organizowaniu i prowadzeniu spotkań z
potencjalnymi inwestorami, opracowywaniu i aktualizacji Miejskiego Przewodnika
Inwestora.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
Zakres działania:

1) przygotowywanie projektu Budżetu Miasta, jego realizacja i rozliczenie,
2) nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji,
Miejskiego Zakładu Komunikacji w zakresie ich bieżącej działalności,

3) sporządzanie dokumentacji finansowo - księgowej w zakresie zaangażowania
środków budżetowych,

4) prowadzenie korespondencji w indywidualnych sprawach obywateli,
5) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,
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6) utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
7) decydowanie o zamknięciu cmentarza,
8) wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarza na inny cel po upływie 40

lat od ostatniego pochowania,
9) nadzór nad eksploatacją sieci deszczowej oraz studni publicznych,
10) opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków

oraz wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,

11) prowadzenie spraw związanych z komunikacją miejską,
12) nadzór nad utrzymaniem oświetlenia ulic i placów miejskich, współdziałanie

z innymi jednostkami organizacyjnymi w tej sprawie, sporządzanie wniosków
w zakresie modernizacji oświetlenia miejskiego,

13) planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się
na terenie gminy, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na
terenie gminy.

14) opiniowanie projektów oświetlenia miejsc publicznych i dróg
15) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w zakresie utrzymania

należytego stanu technicznego i sanitarnego szaletów miejskich,
16) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

Przestrzennego w zakresie planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe na obszarze gminy oraz organizacja tegoż zaopatrzenia.

17) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
18) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie zabezpieczenia przed bezdomnymi

zwierzętami,
19) przygotowywanie projektu uchwał dotyczących ustalania wysokości cen i opłat

albo sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej,

20) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego w zakresie regulacji stanu prawnego dróg gminnych,

21) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego w zakresie planów rozwoju sieci drogowej,

22) współdziałanie z zarządcami innych dróg na terenie Miasta w zakresie remontów i
utrzymania sieci drogowej w należytym stanie technicznym,

23) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
24) opracowywanie projektów planów finansowania, przebudowy remontu,

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
25) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
26) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, w tym opracowanie projektów zmian

organizacji ruchu drogowego w mieście,
27) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie

innych zadań na rzecz obronności kraju,
28) opiniowanie projektów prac prowadzonych w obrębie pasa drogowego,
26a)udział w przekazaniu placu budowy oraz odbiorach technicznych

 i końcowych inwestycji związanych z infrastrukturą komunalną,
29) wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na zajęcie pasa

drogowego wraz z określeniem warunków przywrócenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu użyteczności oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

30) wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na lokalizację w pasie
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drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

31) wydawanie w drodze decyzji administracyjnej zezwoleń na wykonanie
przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów lub urządzeń istniejących w pasie
drogi nie związanych z gospodarką drogową,

32) kontrola zgodności wykonywanych prac z warunkami zawartymi
w zezwoleniach o których mowa wyżej.

33) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów,
34) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
35) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów

inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

36) remonty bieżące dróg, chodników, mostów i przepustów,
37) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.
38) letnie utrzymanie czystości na ulicach i placach na terenie Miasta - określenie

zakresu rzeczowego, kontrola wykonania oraz rozliczenie finansowe,
39) zimowe utrzymanie dróg - określeniu zakresu rzeczowego, wybór wykonawcy

w procedurze zamówienia publicznego, kontrola wykonania oraz rozliczenie
finansowe,

40) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
41) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać

lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
42) współpraca ze służbami porządkowymi przy wprowadzaniu ograniczeń bądź

zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie
objazdów drogami różnej kategorii gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób i mienia.

43) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego we współdziałaniu
z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

44) utrzymywanie zieleni przydrożnej w tym sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie
drzew i krzewów,

45) opracowanie zasad parkowania na drogach, w tym również wprowadzanie stref
płatnego parkowania na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem
miejsc postojowych,

46) wprowadzenie, utrzymanie oraz organizacja oznakowania pionowego i nadzór nad
jego konserwacją,

47) wprowadzanie i utrzymywanie oznakowania pionowego nie wynikającego
z Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz.1393),

48) wykonywanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta,
49) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie uszkodzonej infrastruktury

komunalnej,
50) opracowywanie wniosków w zakresie potrzeb inwestycyjnych

i modernizacyjnych, infrastruktury komunalnej (WPI), wynikających z
doświadczeń eksploatacyjnych,

51) zabezpieczenie mienia komunalnego przekazanego do Wydziału w celu
utrzymania,

52) rozliczanie podmiotów korzystających z mienia komunalnego utrzymywanego
przez Wydział,



22

53) dekorowanie świąteczno-noworoczne miasta,
54) utrzymanie fontanny przy Miejskim Ośrodku Kultury,
55) prowadzenie ogółu spraw związanych z umieszczeniem reklam w pasie drogowym

ulic miejskich,
56) prowadzenie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących

zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie
zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,

57) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na liniach
komunikacyjnych obejmujących zasięgiem gminy: Miasto Nowy Targ, Szaflary,
Nowy Targ,

58) dokonywanie kontroli działalności gospodarczej posiadaczy zezwoleń na
wykonywanie przewozów,

59) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów
regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach
komunikacyjnych  w komunikacji miejskiej, pojazdami samochodowymi nie
będącymi taksówkami,

60) opiniowanie i uzgadnianie rozkładów jazdy,
61) udzielanie zgody na korzystanie z przystanków na drogach miejskich.
62) prowadzenie magazynu środków trwałych na terenie kotłowni centralnej na Równi

Szaflarskiej.

5. Wydział Rozwoju i Inwestycji
Zakres działania:

1) obsługa procesu przygotowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI)
w zakresie wymaganej dokumentacji,

2) opracowywanie materiałów do prac Zespołu WPI,
3) przygotowanie projektu dokumentu WPI kolejnych edycji,
4) monitorowanie realizacji inwestycji,
5) przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych do WPI, dla których Wydział

jest Jednostką Realizującą,
6) rozpoznanie możliwości współfinansowania planowanych inwestycji,
7) opracowanie wystąpień i wniosków do instytucji centralnych, wojewódzkich,

powiatowych oraz fundacji i banków o współfinansowanie lub kredytowanie
zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto, a także obsługa tych
inwestycji w zakresie sprawozdań i rozliczeń,

8) prowadzenie spraw w zakresie uzyskania środków finansowych z Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
finansowanie inwestycji,

9) opracowanie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych dla uzyskania środków
pomocowych z funduszy Unii Europejskiej w porozumieniu ze stanowiskiem
ds. funduszy europejskich,

10) prowadzenie inwestycji wspólnych w zakresie przygotowania i rozliczeń umów
partycypacyjnych,

11) prowadzenie uzgodnień dokumentacji projektowych w Powiatowym Zespole
Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w zakresie infrastruktury komunalnej,

12) prowadzenie remontów i modernizacji komunalnych zasobów mieszkaniowych
i lokali użytkowych nie będących w administracji jednostek miejskich.

13) wydawanie opinii, warunków i uzgodnień dokumentacji dla projektów inwestycji
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obcych,
14) opracowanie wniosków do Burmistrza Miasta o udzielenie zamówienia

publicznego wraz ze specyfikacją techniczną,
15) współpraca z referatem ds. zamówień publicznych,
16) udział w pracach komisji przetargowych,
17) przygotowanie zakresu rzeczowego dla zlecanych projektów budowlanych wraz

z wstępną wyceną zadania. (w ramach WPI),
18) prowadzenie czynności administracyjnych o dokonanie zamówień, których

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro,
celem zlecenia prac projektowych, robót budowlano - montażowych, nadzoru
inwestorskiego,

19) współpraca z projektantem w przypadku problemów prawnych w trakcie realizacji
zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej,

20) przygotowanie wykazu nieruchomości niezbędnych do zrealizowania inwestycji
i przekazanie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego celem uzyskania prawa do dysponowania terenem,

21) odbiór dokumentacji projektowych - sprawdzenie kompletności opracowanych
projektów, sprawdzenie zgodności z warunkami wydanymi w decyzji o ULICP,

22) uzyskiwanie akceptacji komisji oceny projektów co do przyjętego optymalnego
rozwiązania,

23) uzyskiwanie pozwoleń na budowę - Współpraca z Nowotarskim Starostwem
Powiatowym,

24) przekazywanie placów budów Wykonawcom celem realizacji inwestycji,
25) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umowy przez Wykonawcę,
26) powoływanie inspektora nadzoru,
27) organizowanie odbiorów częściowych i odbiorów końcowych placu budowy,
28) zawiadamianie o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego,
29) udział w kontroli budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy prowadzonej

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
30) przekazywanie dokumentacji techniczno-ruchowej wykonanych kotłowni

gazowych i olejowych do Urzędu Dozoru Technicznego,
31) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów budowlanych,
32) interweniowanie w przypadku konieczności wykonania napraw gwarancyjnych,
33) organizowanie przeglądów przed upływem okresu gwarancyjnego,
34) organizowanie odbiorów gwarancyjnych - rozliczenie kaucji gwarancyjnej,
35) przekazywanie zrealizowanych zadań do eksploatacji,
36) współpraca z użytkownikami obiektów miejskich w przypadku nagłych awarii

urządzeń technicznych,
37) współpraca z komitetami działającymi w oparciu o uchwałę dotyczącą lokalnych

inicjatyw inwestycyjnych - rejestracja wniosków komitetów, przygotowanie
wniosków z propozycjami komitetu , zawieranie umów z członkami komitetu
społecznego,

38) przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z inwestycjami wspólnymi
realizowanymi na bazie majątku miasta,

39) współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego w zakresie stanu prawnego nieruchomości dla celów
inwestycyjnych,

40) współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego w zakresie - realizacji planów przestrzennych, koncepcji
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programowo-przestrzennych,
41) współpraca z Karpacką Spółką Gazownictwa - typowanie potencjalnych obszarów

miasta przeznaczonych do gazyfikacji,
42) wspieranie działań spółki w badaniach marketingowych poprzez organizowanie

spotkań z mieszkańcami wytypowanych rejonów celem przekazania mieszkańcom
zasad rozbudowy sieci gazowej i ponoszonych przez nich i miasto kosztów,

43) wyjaśnianie zasad rozliczania się miasta z zawartych umów pomiędzy
mieszkańcami a Społecznym Komitetem Gazyfikacji na podstawie których
mieszkańcy dokonali w latach 1988 i 1989 przedpłat na gazyfikacje miasta Nowy
Targ,

44) wykonywanie projektów dalszej rozbudowy sieci gazowej miasta wraz
z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę w imieniu Karpackiej Spółki Gazownictwa
w Tarnowie,

45) spisywanie umów z mieszkańcami, do których został wykonany przyłącz gazowy
i którzy dokonali przedpłat na gazyfikację miasta, z przeliczeniem wartości tej
wpłaty zgodnie z zasadami ujętymi w Uchwale Nr 66/X/03 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 27 sierpnia 2003 roku,

46) kontrola naliczanej przez Karpacką Spółkę Gazowniczą opłaty przyłączeniowej na
podstawie aktualnej taryfy dla paliw gazowych,

47) rozliczanie wpłat dokonanych na Społeczny Komitet Gazyfikacji z lat 1988 i 1989,
48) wykreślono,
49) nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych

przez nie inwestycji,
50) prowadzenie prac studialnych mających na celu:

a) analizę gospodarczej potrzeby i celowości inwestycji,
b) ocenę możliwości finansowych i organizacyjnych inwestora,
c) analizę celowości (przydatności) i uwarunkowań lokalizacyjnych,
d) konkretyzację wstępną programu inwestycyjnego,
e) podjęcie decyzji inwestorskiej w sprawie celowości i o zakresie rzeczowym
przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz o trybie przygotowania dokumentacji
przedprojektowej.

51) koordynacja działań w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Miasta,
współpraca z partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządów
terytorialnych, gospodarczych i administracji rządowej oraz ekspertami
zewnętrznymi w zakresie przygotowania, aktualizacji i realizacji Strategii
Rozwoju Miasta,

52) współpraca z wydziałami Urzędu w przygotowaniu strategii rozwoju Miasta,
planów rozwoju Miasta, lokalnego programu rewitalizacji,

53) współpraca z partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządów
terytorialnych, gospodarczych i administracji rządowej oraz ekspertami
zewnętrznymi w przygotowaniu programów rozwojowych.

54) monitorowanie i koordynacja realizacji planów rozwoju Miasta,
55) opracowywanie rocznych informacji i raportów z realizacji zadań Strategii

Rozwoju Miasta,
56) gromadzenie informacji o aktualnej sytuacji gospodarczej Miasta, a także

potencjalnych możliwościach i kierunkach inwestycji przy współfinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej,

57) zbieranie informacji na temat uwarunkowań rozwojowych Miasta wynikających
między innymi z obowiązujących planów zagospodarowania, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, uzbrojenia,
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infrastruktury oraz własności gruntów,
58) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych

występujących na obszarze Miasta,
59) koordynowanie realizacji zadań wynikających z porozumień międzygminnych,
60) opracowywanie informacji i analiz dotyczących stanu Miasta i jego perspektyw

rozwojowych,
61) analiza realnych możliwości pozyskiwania przez Miasto środków finansowych z

funduszy krajowych i europejskich,
62) rozpoznawanie możliwości finansowania miejskich przedsięwzięć przez programy

pomocowe dla samorządów oraz inne formy finansowania na zasadach
preferencyjnych,

63) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych z programów
i funduszy pomocowych oraz w postaci dotacji, pożyczek i kredytów na rozwój
infrastruktury miejskiej,

64) informowanie zainteresowanych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych
o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z
funduszy Unii Europejskiej i innych,

65) opracowywanie wniosków w sprawach możliwych dotacji ze środków
pomocowych,

66) przygotowanie dokumentów aplikacyjnych projektów zgłaszanych przez wydziały
w oparciu o budżet Miasta oraz Strategię Rozwoju Miasta,

67) bieżące monitorowanie i nadzór nad realizacją wdrażanych projektów,
68) współpraca z ekspertami w zakresie realizowania zadań,
69) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów,
70) współpraca z Komitetem Regionów i instytucjami Unii Europejskiej oraz

ministerstwami i instytucjami polskimi w zakresie realizacji zadań samorządu
lokalnego wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej,

71) przygotowanie projektów stanowiska Burmistrza w zakresie spraw europejskich,
72) tworzenie banku danych i dokumentacji w zakresie instytucji, organizacji,

programów europejskich o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Miasta,
aktualizacja informacji na stronie internetowej,

73) koordynacja i zapewnieni sprawnego przepływu informacji i korespondencji,
dotyczących spraw europejskich, pomiędzy wydziałami Urzędu,

74) współdziałanie z ościennymi gminami w zakresie podejmowania wspólnych zadań
i przedsięwzięć,

75) bieżący przegląd informacji w sieci internetowej na temat możliwości i
pozyskiwania środków pomocowych, gromadzenie, aktualizacja oraz
przekazywanie informacji o możliwych do uzyskania środkach pomocowych
komórkom organizacyjnym Urzędu, miejskim jednostkom organizacyjnym,
przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta oraz
mieszkańcom Miasta, a także udzielanie pomocy w ich uzyskaniu,

76) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi
w sprawach związanych z przygotowywaniem wniosków do funduszy unijnych,

77) przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i
międzynarodowych udzielających pomocy finansowej.
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6. Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji
Zakres działania:

1) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
2) określanie zespołu dawnej zabudowy wymagającej uporządkowania ze środków

państwowych,
3) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach

i niezwłoczne zawiadamianie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora,
4) zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów

zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków po uprzednim zaopiniowaniu
przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

5) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz
kolekcji,

6) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub
odkryciu wykopaliska,

7) niezwłoczne zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu
archeologicznego lub wykopaliska,

8) działanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie
użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami,

9) sprawowanie opieki nad zabytkami i prowadzenie prac konserwatorskich,
10) tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie bibliotek,
11) zapewnianie bibliotekom odpowiednich warunków działania rozwoju,

a w szczególności dostarczanie lokali z wyposażeniem, środków finansowych na
prowadzenie bibliotek, w tym na zakup materiałów bibliotecznych, doskonalenie
pracowników oraz pomoc metodyczną i bibliograficzną,

12) ustalenie w planach gminy zadań w zakresie upowszechniania kultury
z określeniem zadań i sposobów ich realizacji, przygotowanie wieloletnich
programów upowszechniania kultury z organizacjami społecznymi na swoim
terenie,

13) organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury państwowych
jednostek organizacyjnych, spółdzielczych i społecznych działających na terenie
ich właściwości w tym inicjowanie określonych działań i uzgadnianie kierunków
upowszechniania kultury oraz form ich realizacji a także odejmowanie wspólnych
inwestycji o charakterze komunalnym,

14) tworzenie instytucji i placówek upowszechniania kultury samodzielnie albo
wspólnie w drodze umów i porozumień, określanie nazw instytucji i placówek
upowszechniania kultury, ich siedzib, przedmiotu działania a także wyposażenie w
niezbędne środki materialne techniczne oraz finansowe,

15) opracowywanie wspólnie z Wydziałem Organizacyjnym projektów statutów dla
instytucji upowszechniania kultury,

16) prowadzenie ewidencji placówek upowszechnienia kultury,
17) wyrażenie opinii co do likwidacji placówek upowszechniania kultury,

przyjmowanie zawiadomień o zamiarze likwidacji placówek, udzielanie stosownej
pomocy placówkom, których dalsza działalność jest celowa,

18) utrzymanie własnych instytucji i placówek upowszechniania kultury i
kontrolowanie ich a także nadzorowanie działalności instytucji i placówek
upowszechniania kultury prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne na
terenie miasta,

19) żądanie od placówek upowszechnienia kultury informacji o realizacji zadań



27

statutowych oraz rozliczeń ze środków pochodzących z funduszów celowych
a także wizytowanie placówek w zakresie działalności programowej oraz
wydawanie wiążących zaleceń,

20) przekazywanie ocen wizytowanych placówek z wnioskami w zakresie działalności
programowej tych placówek,

21) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym,
22) zlecanie organizacjom społecznym i ogniwom społecznego ruchu kulturalnego za

ich zgodą realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury z przeznaczeniem
na ten cel odpowiednich środków,

23) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
24) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
25) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
26) współuczestniczenie w działaniach na rzecz poprawy jakości, prowadzenie na

rzecz ochrony konsumenta społecznej kontroli i oceny jakości,
27) przejmowanie w zarząd zabytku nieruchomego,
28) zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej a także określonym

zakładom społecznej służby zdrowia przypadków zachorowania, podejrzenia
o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich
wiadomości,

29) pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji
lub izolacji i kosztów przejazdu do zakładu,

30) powoływanie komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi,
31) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej oraz udzielanie jednostkom kultury

fizycznej pomocy w realizacji zadań,
32) współdziałanie z WOPR i GOPR w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa osób

kąpiących się i pływających, uprawiających sporty wodne, przebywających
w górach,

33) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju
kultury fizycznej,

34) nadzór nad realizacją zadań związanych z remontami urządzeń kultury fizycznej
będących w użytkowaniu lub stanowiących własność miasta,

35) przygotowywanie planów modernizacji i remontów obiektów sportowych
stanowiących własność miasta,

36) nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego
Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji oraz Miejskiego Centrum Sportu i
Rekreacji,

37) inicjowanie i koordynacja zamierzeń w zakresie promocji miasta,
38) koordynacja przedsięwzięć podmiotów gospodarczych zgodnie z założeniami

przyjętymi w planie rozwoju miasta,
39) założenia i sukcesywne uzupełnianie bazy danych niezbędnych do określenia roli

i funkcji miasta i jego prognoz rozwojowych,
40) prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi w zakresie hotelarstwa

i wypoczynku,
41) podejmowanie działań w zakresie przyczyniania się do uzyskiwania pełnej

i rzetelnej informacji o mieście na łamach prasy, radia i telewizji,
42) współdziałanie z innymi Wydziałami Urzędu w zakresie promocji miasta

w czasie organizowanych imprez kulturalnych i sportowych o charakterze
krajowym i zagranicznym,
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43) współdziałanie z przedsiębiorstwami i innymi podmiotami gospodarczymi nie
powiązanymi bezpośrednio z gospodarką miasta w zakresie inicjowania
i realizacji wspólnych przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczno-
gospodarczym miasta,

44) utrzymanie kontaktów z miastami zaprzyjaźnionymi i organizacją działań w tym
zakresie,

45) organizacja wyjazdów - delegacji za granicę i prowadzenie spraw związanych
z pobytem zagranicznych delegacji przybyłych do miasta na zaproszenie Rady
Miasta lub Burmistrza,

46) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
47) prowadzenie spraw w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
48) obsługa Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
49) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych zgodnie z art. 8

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
50) wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób

zgodnie z art. 10, 12, 13 i 14 ustawy z dnia 29.08.1997r. o warunkach
wykonywania krajowego przewozu osób,

51) zadania wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia
z zakresu zadań własnych gminy,

52) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną zgodnie z
art. 10 ustawy z 21.08.1997r. o ochronie zwierząt,

53) całość spraw wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności współpraca
i udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym,

54) Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w ramach Małopolskiego Systemu
Informacji Turystycznej,

55) Realizacja programu na rzecz rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

1) przyjmowanie wniosków do Miejskiej Komisji Profilaktyki o objecie leczeniem
odwykowym osób nadużywających napoje alkoholowe,

2) przeprowadzanie rozmów w ramach pierwszego kontaktu z rodzinami osób
nadużywających napoje alkoholowe,

3) koordynowanie pracy grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
4) współpraca w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie z

Policją, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, OPS, PKPS, Służbą Zdrowia,
5) prowadzenie działalności informacyjnej o realizacji Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca z mediami,
aktualizacja informacji na internetowej stronie Miejskiej Komisji Profilaktyki,
wydawanie ulotek i informatorów,

6) koordynowanie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach,
7) koordynowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin

patologicznych,
8) organizowanie  szkoleń  realizatorów  Miejskiego Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
9) organizowanie szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych,
10) sporządzanie umów związanych z realizacją rozdziału 85154 budżetu miasta

i nadzorowanie wykonania tego budżetu,
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11) kontrola i rozliczanie rachunków, umów itp. dotyczących rozdziału 85154,
12) udział w naradach organizowanych dla pełnomocników Zarządów Gmin

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
13) przygotowywanie projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz sprawozdań z realizacji tych programów,
14) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w w/w zakresie,
15) przygotowywanie wniosków do Burmistrza Miasta dotyczących rozwiązywania

problemów alkoholowych,
16) przygotowywanie planu i nadzorowanie realizacji wydatków w rozdziale 85154

budżetu miasta w porozumieniu z przewodniczącym Miejskiej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji
społecznych i profesjonalnej Służby Zdrowia,

17) inicjowanie i prowadzenie kampanii na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii,

18) prowadzenie teczek rzeczowych organizacji i instytucji realizujących zadania
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

19) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych,

20) przygotowywanie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
21) sporządzanie umów związanych z realizacją rozdziału 85153 budżetu miasta

i nadzorowanie jego wykonania,
22) kontrola i rozliczanie rachunków, umów dotyczących rozdziału 85153,
23) przygotowywanie i opracowywanie wniosków kierowanych do Burmistrza Miasta

dotyczących rozwiązywania problemów narkomanii,
24) inicjowanie i prowadzenie kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii,
25) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania

narkomanii,
26) udział w naradach i szkoleniach dotyczących zagadnienia problemu narkomanii,
27) prowadzenie teczek rzeczowych organizacji i instytucji realizujących zadania w

zakresie przeciwdziałania narkomanii,
28) prowadzenie działalności informacyjnej o realizacji Miejskiego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii – współpraca z mediami, aktualizacja informacji na
internetowej stronie, wydawanie ulotek, informatorów,

29) przygotowywanie sprawozdania z realizacji Miejskiego programu
Przeciwdziałania Narkomanii.

7. Wydział Spraw Obywatelskich
Zakres działania:

w zakresie spraw wojskowych:
realizacja całokształtu zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w tym:

1) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
2) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
3) orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowych, żołnierzy oraz osoby

odbywające służbę zastępczą bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
uznawanie za jedynych żywicieli rodzin,

4) prowadzenie poszukiwania osób o nieuregulowanym stosunku do służby
wojskowej,
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5) prowadzenie kancelarii tajnej,
6) nadzór nad przestrzeganiem ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta,
7) przygotowanie i przeprowadzenie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych

na wypadek wojny.
w zakresie obrony cywilnej:

1) tworzenie formacji samoobrony,
2) wyznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,
3) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz

wykonywanie tych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
4) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu obrony cywilnej,
5) wykonywanie innych zadań szefa obrony cywilnej miasta,
6) organizowanie prac i obsługa kancelaryjno-biurowa Miejskiego Zespołu

Reagowania
w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

realizacja całokształtu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r w tym:

1) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub
wymeldowania,

2) dokonywanie wpisów PESEL,
3) sporządzanie spisów wyborców, wykazów do szkół, list przedpoborowych

i poborowych
4) udzielanie informacji adresowych,
5) wydawanie dokumentów tożsamości,
6) prowadzenie archiwum dowodów osobistych.

w zakresie spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego:
1) ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia

alimentacyjne,
2) wywieszanie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu

nie zostało ustalone,
3) przygotowanie wyboru ławników do sądów rejonowych i sądów okręgowych.

w zakresie ochrony przeciw pożarowej:
realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie p.
pożarowej a zwłaszcza:

1) rozeznanie potrzeb w zakresie utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości
bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej,

2) wnioskowanie o zabezpieczenie budżetu miasta w środki finansowe na powyższe
cele,

3) realizacja zadań gminy określonych w ustawie o ochronie p. pożarowej,
w zakresie spraw różnych

1) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie na obszarze miasta lub jego części
zbiórki publicznej,

2) prowadzenie spraw wynikających dla gminy z ustawy z dnia 5 lipca 1990r - Prawo
o zgromadzeniach - przyjmowaniu zawiadomień i wydawanie decyzji o zakazie
zgromadzenia.
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8. Wydział Oświaty
Zakres działania:

1) przygotowywanie projektów sieci publicznych przedszkoli, a także sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,

2) inicjowanie i przygotowywanie spraw w zakresie zakładania, prowadzenia
i likwidowania publicznych przedszkoli w tym specjalnych, szkół podstawowych i
gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi,

3) przygotowywanie spraw z zakresu zakładania, prowadzenia i likwidacji szkół
i placówek oświatowych, których zakładanie nie należy do zadań własnych miasta,

4) określanie celowości i przygotowywanie spraw w zakresie łączenia szkół różnych
typów lub placówek w zespoły oraz rozwiązywania zespołów,

5) przygotowanie projektów statutów dla szkół, placówek oświatowych i zespołów,
6) przedstawianie rocznych projektów organizacji szkoły, przedszkola i placówek

oświatowych, a po ich zatwierdzeniu sprawowanie nadzoru,
7) przygotowywanie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli dla

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
oraz po ich uchwaleniu sprawowanie nadzoru,

8) przygotowywanie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora i innych
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od
obowiązku realizacji zajęć, a po ich uchwaleniu sprawowanie stałego nadzoru,

9) określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie
wymienionych art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na
odległość,

10) wyrażanie zgody na obniżenie przez dyrektora tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielowi ze względu na doskonalenie się,
wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę,

11) nadzór merytoryczny nad Zespołem Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli,
12) przygotowywanie wspólnie z innymi wydziałami zasad gospodarki

administracyjno- finansowej szkół i placówek oświatowych, których zakładanie
nie należy do zadań własnych miasta,

13) sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę w zakresie spraw finansowych i administracyjnych
oraz kształcenia, wychowania i opieki,

14) przygotowywanie spraw w zakresie powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub
placówki w tym w zakresie organizacji konkursów /regulaminy, skład komisji/ lub
powierzania obowiązków gdy konkurs nie wyłonił kandydata,

15) prowadzenie akt osobowych oraz całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem
dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli oraz dyrektorów
szkół i przedszkoli w tym sporządzanie ocen pracy i przyznawanie dodatków
motywacyjnych,

16) przygotowywanie opinii w sprawie powierzenia lub odwołania ze stanowiska
wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,

17) sprawowanie nadzoru nad całokształtem polityki kadrowej w placówkach
oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez gminę,

18) obsługa komisji kwalifikacyjnej i przygotowywanie dokumentacji w zakresie
nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
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19) przygotowywanie projektów regulaminu przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, regulaminu obliczania wynagrodzenia
za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz projektów
regulaminów określających warunki i wysokość wypłacania składników
wynagrodzenia w placówkach oświatowo wychowawczych,

20) występowanie z wnioskiem w sprawach dydaktyczno - wychowawczych
i opiekuńczych oraz doskonalenia zawodowego do dyrektora szkoły, kuratora
oświaty,

21) współdziałanie z Wydziałem Spraw Obywatelskich w celu przekazywania
szkołom oraz posiadanie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 do 18 lat,

22) nadzór nad realizacją prawa dziecka 6-cio letniego do rocznego przygotowania w
klasie „O",

23) kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w
wieku 16-18 lat,

24) prowadzenie egzekucji administracyjnej wobec rodziców w przypadku nie
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

25) przygotowywanie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na założenie szkoły
publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

26) określenie możliwości likwidacji szkoły publicznej o której mowa wyżej, po
zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej,

27) opiniowanie likwidacji szkoły publicznej lub oświatowej placówki publicznej,
28) przyjmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły publicznej,
29) prowadzenie ewidencji szkół i oświatowych placówek niepublicznych, w tym

spraw w zakresie wydawania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
30) prowadzenie spraw w zakresie nadawania i cofania szkołom niepublicznym

uprawnień szkoły publicznej,
31) przygotowywanie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych w zakresie zadań
własnych miasta, a po ich uchwaleniu bieżące realizowanie dotacji w ramach
budżetu miasta,

32) prowadzenie spraw w zakresie powołania składu i zasad wyboru członków rady
oświatowej oraz jej funkcjonowania,

33) współdziałanie ze związkami zawodowymi w oświacie, w tym w sprawach nie
ustalonych w ustawie o związkach zawodowych, a także w zakresie ewentualnego
zawarcia ponad zakładowego układu pracy dla nauczycieli,

34) współdziałanie z organami szkół i placówek oświatowych w sprawach właściwych
dla tych placówek,

35) współpraca z Wydziałem Infrastruktury Społecznej i Promocji, instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w sprawach profilaktyki
alkoholowej, narkomanii, edukacji kulturalnej, sportu i turystyki oraz pomocy
społecznej i pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych,

36) planowanie i nadzór nad przygotowaniem i realizacją budżetów szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez miasto,

37) sporządzanie planów strategicznych rozwoju oświaty na terenie miasta,
38) dokonywanie przeglądów technicznych placówek oświatowych miasta i

planowanie zakresu rzeczowo-finansowego remontów bieżących oraz koniecznych
inwestycji i remontów kapitalnych,

39) przygotowywanie merytorycznych materiałów wyjściowych dla przygotowania
i realizacji remontów kapitalnych i inwestycji przez właściwy d/s inwestycji
wydział,
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40) koordynacja robót remontowych w placówkach oświatowych, w tym udział
w wyborze wykonawcy, odbiorze technicznym prac remontowych i inwestycji,

41) prowadzenie spraw z zakresu pomocy organizacyjno-finansowej miasta dla
wyższych uczelni w tym zawodowych,

42) prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze
edukacyjnym dla uczniów,

43) prowadzenie spraw w zakresie dofinansowywania pracodawcom kosztów
kształcenia uczniów młodocianych w ramach przygotowania zawodowego,

44) wykonywanie innych zadań wynikających dla miasta w zakresie oświaty i
szkolnictwa wyższego,

45) Współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego w zakresie przygotowywania opinii co do celowości
wykorzystania nieruchomości na działalność oświatową.

9. Urząd Stanu Cywilnego
Zakres działania:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks Rodzinny i
opiekuńczy a to: przyjmowanie oświadczeń o:

a) wstępowaniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed upływem

miesięcznego terminu,
c) stwierdzenie legalizacji procesowej do wystąpienia do Sądu w sprawach

możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z

małżeństwa,
e) wstępowaniu w związek małżeński w wypadku grożącego

niebezpieczeństwa,
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed

zawarciem małżeństwa,
g) uznaniu dziecka,
h) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
i) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
j) wskazywaniu kandydata na opiekuna prawnego
k) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2) separacja - prawne skutki w zakresie rejestracji małżeństw, urodzeń i zgonów
3) wykonywanie czynności w zakresie należącym do Kierownika Urzędu Stanu

Cywilnego a wynikających z ustawy z 29 września 1966 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego oraz art. 951 Kodeksu Cywilnego.

10. Straż Miejska
Zakres działania:

Funkcje i zadania Straży Miejskiej określa Regulamin Straży Miejskiej w Nowym Targu
stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXII/256/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 czerwca
2008r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Nowym Targu.
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11. Referat ds. Zamówień Publicznych
Zakres działania:

1) opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych dla Urzędu Miasta na
podstawie spisu planowanych zadań przygotowanym przez poszczególne
Wydziały,

2) utrzymywanie stałego kontaktu z naczelnikami wydziałów w zakresie wszystkich
spraw wymagających przy realizacji zamówień publicznych,

3) bieżące informowanie Burmistrza, jego Zastępców, Sekretarza Miasta, o stanie
wszystkich spraw związanych z prowadzonymi postępowaniami o zamówienia
publiczne,

4) przekazywanie ogłoszeń o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
60.000 euro,

5) przekazywanie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz
niezwłocznie również Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia
o zamówieniu jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000.000 euro, a na dostawy lub usługi
- 130.000 euro,

6) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne
a w szczególności:
a) przygotowywanie decyzji Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji

Przetargowej,
b) opracowywanie - wspólnie z Komisją Przetargową projektów specyfikacji

istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem odpowiednich do
konkretnego zamówienia wymagań i kryteriów porównania i oceny ofert oraz
przedłożenie jej do zaopiniowania przez Radcę Prawnego, a następnie
zatwierdzenia przez Burmistrza lub jego Zastępców,

c) publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych,

d) udział w pracach Komisji Przetargowej,
e) udostępnianie zainteresowanym oferentom specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,
f) w okresie dzielącym dzień ogłoszenia od terminu składania ofert udzielanie

wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w uzgodnieniu
z poszczególnymi Wydziałami,

g) prowadzenie i ewidencja korespondencji w zakresie prowadzonych
postępowań o zamówienie publiczne,

h) prowadzenie całości dokumentacji poszczególnych postępowań o zamówienie
publiczne,

i)  przygotowywanie niezbędnych materiałów przy wystąpieniu konieczności
udziału w postępowaniach odwoławczych,

j) prowadzenie ewidencji dokonanych przetargów,
k) przygotowywanie, zawieranie umów, a w razie konieczności aneksów z

wykonawcami i dostawcami,
l) przekazywanie do poszczególnych wydziałów podpisanej umowy celem jej

realizacji,
ł) udostępnianie do wglądu dokumentacji z postępowań o zamówienia publiczne

zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo
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Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
m) sporządzanie rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych.

12. Referat ds. Ochrony Środowiska
Zakres działania:

1) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
2) naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów.
3) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
4) nadzór nad administrowaniem zielenią miejską, w tym parkami i placami

miejskimi,
5) popularyzowanie ochrony przyrody,
6) wprowadzanie form ochrony przyrody o których mowa w Ustawie

o ochronie przyrody,
7) opiniowanie przyznania środków na zalesianie gruntów,
8) wydawanie opinii w przedmiocie lasów chronionych - Ustawa o lasach art.16,

ust.2,
9) opiniowanie wniosków właścicieli gruntów kierowanych do nadleśnictw

o nieodpłatne udostępnienie materiału sadzeniowego,
10) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
11) przeznaczanie kwot otrzymanych z czynszu dzierżawczego za obwód łowiecki na

cele społeczne gminy oraz hodowlę i ochronę zwierzyny,
12) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządem obwodu łowieckiego

zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy, w szczególności zaś
w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie,

13) edukacja ekologiczna,
14) ustanawianie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z

urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na
środowisko- art.157 Prawo Ochrony Środowiska,

15) nakładanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska
dotyczących eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia -art.
154 Prawo Ochrony Środowiska,

16) weryfikowanie i przyjmowanie zgłoszeń w zakresie eksploatacji instalacji
z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na
środowisko- art.152 Prawo Ochrony Środowiska,

17) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Prawa Ochrony
Środowiska w zakresie kompetencji gminy we współdziałaniu ze Strażą Miejską,

18) współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska i Wydziałem
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

19) prowadzenie publicznie dostępnych danych o środowisku oraz sprawy związane z
udostępnieniem informacji o środowisku - art. 19 Ustawy prawo ochrony
środowiska,

20) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego w zakresie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko i przygotowywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje planowanych przedsięwzięć,

21) obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
22) zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta i tworzenie warunków

niezbędnych do ich utrzymania - stosownie do postanowień i unormowań
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prawnych w zakresie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
23) opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

24) prowadzenie ewidencji:
a) przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) zbiorników bezodpływowych,
c) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i
przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach;

25) nakazywanie w drodze decyzji posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów
z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania- art..34
Ustawy o odpadach,

26) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi- art. 19 ust.4
Ustawy o odpadach,

27) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi- art. 19 ust.4
Ustawy o odpadach,

28) zbieranie i weryfikacja informacji o wytwarzanych odpadach o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami-art.24 Ustawy o odpadach,

29) organizowanie, nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami,
30) całokształt spraw związanych z utrzymaniem, budową, rekultywacją

i monitoringiem składowisk odpadów komunalnych w mieście Nowy Targ,
31) zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,
32) wydawanie decyzji w sprawach wykonania niezbędnych urządzeń

zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzania
do wody ścieków nie należycie oczyszczonych,

33) organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,
34) zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,
35) nakazywanie wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub dostarczeniu

posiadanych materiałów,
36) przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
37) wyznaczenie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych

materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód - art. 34 Ustawy prawo
wodne,

38) wydawanie decyzji w myśl art. 6 ust.7 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie
przedstawili umów i dokumentów świadczących o korzystaniu z usług
wykonywanych przez przedsiębiorców w zakresie wywozu odpadów
komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

13. Zespół Obsługi Prawnej
Zakres działania:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych organów
gminy oraz zarządzeń, decyzji i pism okólnych Burmistrza,

2) obsługa prawna organów gminy, pomoc prawna na rzecz miejskich jednostek
organizacyjnych nie mających swojej obsługi prawnej,

3) doradztwo prawne na rzecz wydziałów,
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4) prowadzenie spraw sądowych,
5) nadzór nad egzekucją należności miasta,
6) opiniowanie projektów umów i porozumień,
7) opiniowanie spraw dotyczących stosunku pracy pracowników samorządowych,
8) wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach

majątkowych,
9) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie

działalności Urzędu oraz w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa
i skutków tych uchybień,

10) wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia należności,
11) udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie

działania gminy i jej organów,
12) opiniowanie zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw

stwierdzenie przestępstwa ściganego z urzędu,
13) wykonywanie czynności przewidzianych w ustawie z dnia 6 lipca 1982r.

o radcach prawnych (Dz. U. Nr l9, poz. 145 z późn. zm.).
14) opiniowanie materiałów przetargowych.

14. Zespół Audytu i Kontroli
Zakres działania:

A. Audytor Wewnętrzny:
Przeprowadzanie audytów wewnętrznych, czyli działalności niezależnej i obiektywnej, której
celem jest wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę
adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradczych,
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi, w
szczególności:

1) przeprowadzanie czynności audytowych zapewniających i doradczych zgodnie z
zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie
uznanymi standardami oraz metodyką przyjętą w Urzędzie,

2) ocena kontroli zarządczej w ramach przeprowadzanych zadań audytowych,
3) sporządzanie, w porozumieniu z Burmistrzem, na podstawie analizy ryzyka planu

audytu na następny rok,
4) dokumentowanie przebiegu oraz wyników audytu wewnętrznego,
5) sporządzanie i przekazywanie Burmistrzowi sprawozdań z realizacji rocznego

planu audytu wewnętrznego,
6) ustalenie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego.

B. Stanowisko ds. kontroli:
1) przeprowadzanie kontroli w Urzędzie Miasta oraz w miejskich jednostkach

organizacyjnych,
2) przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń

pokontrolnych,
3) koordynowanie kontroli tematycznych i kompleksowych poszczególnych komórek

organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
4) nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i

zewnętrznych.
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15. Pełnomocnik ds. Informacji i Niejawnych
Zakres działania:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są

wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje
niejawne,

3) kontrola ochrony  informacji  niejawnych  oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji,

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta

i nadzorowanie jego realizacji,
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach

określonych w rozdziale 8 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji
niejawnych,

7) nadzór nad funkcjonowaniem tajnej kancelarii,
8) prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych,
9) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do

pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji
niejawnych.

16. Stanowisko ds. BHP
Zakres działania:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bhp,

2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych
analiz stanu bhp,

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
5) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub

przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje
się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających
wpływ na warunki pracyi bezpieczeństwo pracowników,

6) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych oraz
nowowprowadzanych procesach produkcyjnych,

7) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych
zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalaniu
zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,

8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych
stanowiskach pracy,

9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności
tych wypadków oraz  zachorowań na choroby zawodowe, a także prowadzenie,
kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących tych wypadków
i chorób,

10) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
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z wykonywana pracą,
11) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których

występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru
najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

12) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu
szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo
zatrudnionych pracowników,

13) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do
dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub
warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie
organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed
tymi czynnikami lub warunkami,

14) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań
lekarskich pracowników,

15) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami
związkowymi,

16) uczestniczenie w pracach, powołanych, powołanej przez pracodawcę, komisji bhp,
17) przedstawienie pracodawcy wniosków dotyczących wymagań ergonomii na

stanowiskach pracy.

17.   Doradca ds. komunikacji społecznej
Zakres działania:

1) obsługa prasowa Burmistrza, zastępców Burmistrza i Urzędu,
2) współpraca ze środkami masowego przekazu,
3) przygotowywanie i organizowanie wywiadów, wystąpień i konferencji prasowych,

pianie komunikatów, polemik, sprostowań,
4) prowadzenie analiz publikacji zamieszczanych w środkach masowego przekazu,
5) reagowanie na informacje medialne dotyczące pracy Burmistrza, zastępców

Burmistrza, Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
6) zbieranie informacji z wydziałów merytorycznych w celu przygotowania

informacji o bieżącej pracy Burmistrza, zastępców Burmistrza, Urzędu oraz
miejskich jednostek organizacyjnych,

7) redagowanie kolumny miejskiej (w „Tygodniku Podhalańskim” oraz w „Kurierze
Nowotarskim”),

8) prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek,
9) obsługa fotograficzna imprez organizowanych przez Urząd i miejskie jednostki

organizacyjne,
10) konsultacje w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych zamieszczanych przez

Urząd.
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18. Pełnomocnik ds. realizacji projektu
„Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej

w Nowym Targu”.
Zakres działania:

Zadaniem pełnomocnika (MAO) jest reprezentowanie Burmistrza Miasta w ramach
wypełniania zadań związanych z realizacją projektu, a w szczególności jest odpowiedzialny
za:

1) Realizację Projektu
MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za
odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz
monitorowanie jego realizacji. MAO zatwierdza i podpisuje lub poświadcza
dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub
całości projektu: protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, świadectwa
przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania
do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie
z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych
efektów ekologicznych, raport końcowy itp.

2) Przetargi
MAO jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych a przede wszystkim za przygotowanie i publikację ogłoszenia,
przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym
kryteriów oceny ofert. MAO jest odpowiedzialny za poprawność i kompletność
umów z wykonawcą, które opatruje swoją parafą. MAO jest odpowiedzialny za
wymagane przepisami warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji
związanej z realizacją projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie o
dofinansowanie.

3) Finanse
MAO jest odpowiedzialny za założenie przez Beneficjenta rachunku bankowego
projektu. MAO podpisuje wniosek Beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o
zaliczkę lub wniosek o płatność pośrednią lub końcową) wraz z niezbędnymi
dokumentami, warunkującymi przekazanie środków.

4) Monitoring
MAO monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji projektu oraz zgodność
realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w
szczególności z zasadami określonymi w decyzji, Umowie o dofinansowanie oraz z
wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. MAO, co najmniej raz na trzy
miesiące sporządza, zatwierdza, podpisuje i przekazuje do IW wniosek o płatność,
z rozbudowaną częścią sprawozdawczą, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym dołączonym do zatwierdzonej umowy o dofinansowaniu, biorąc pod
uwagę datę podpisania umowy. Brak poniesionych wydatków związanych z
projektem nie zwalnia Beneficjenta z wypełnienia wniosku, w szczególności części
dotyczącej postępu rzeczowego. Beneficjent jest zobowiązany także do
przekazywania raportów z osiągniętych efektów w okresie 5-ciu lat po zakończeniu
realizacji projektu.


