
Zarządzenie Nr SG.120.18.2012 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC 

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr. 
Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, 
Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r, Nr 17, 
poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 z 20lir. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, 
poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 128lz 2012r.,poz. 567)) zarządzam, co następuje:

§ 1 -

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nadanym zarządzeniem 
Nr SG. 120.6.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2012r.( zmiany: Zarządzenie 
Burmistrza Nr 120.8.2012 z 1 marca 2012r.) wprowadzam, następujące zmiany:

1) w § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie:
,,2.Podzial nadzoru:

Lp. Nazwa Referatu/stanowiska Nadzorujący

1. 1) Referat Budżetowo - Finansowy
2) Referat Podatków i Opłat

Skarbnik Gminy

2. 1 ) USC
2) Audytor Wewnętrzny
3) Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
4) Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i 
Leśnictwa
5) Straż Miejska
6) Radca Prawny

Burmistrz Zdzieszowic

3. 1) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
2) Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Zastępca Burmistrza

4. 1) Referat Organizacyjny Sekretarz Gminy

2) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§19.1. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą następujące referaty i samodzielne 
stanowiska pracy:
1) Referat Organizacyjny,
2) Referat Budżetowo -  Finansowy,
3) Referat Podatków i Opłat,
4) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych ,
5) Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
6) Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,



7) Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej,
8) Urząd Stanu Cywilnego,
9) Straż Miejska,
10) Radca Prawny,
11) Audytor Wewnętrzny.

3) w § 27 traci moc pkt 50
4) w § 27 dodaje się pkt 53a , pkt 60a , pkt 77 i 78 w brzmieniu :

„ 53a) koordynowanie spraw związanych z wydatkami przeznaczonymi na ochronę 
środowiska”.
„ 60a) współpraca z Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” z siedzibą w 
Kędzierzynie-Koźlu w zakresie przekazanego mu do realizacji zadania gminy z zakresu 
gospodarki odpadami”
„ 77) nadzór nad realizacją uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
„ 78) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem pomnika przyrody, stanowiska 
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo -  krajobrazowego.

5) po punkcie 77 w § 27 dodaje się zadanie : 
z zakresu promocji
78) prowadzenie spraw związanych z promowaniem gminy na zewnątrz,
79) przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o gminie,
80) koordynowanie współpracy Gminy z partnerami w ramach zawartych porozumień 
partnerskich oraz udziałem gminy w związkach i stowarzyszeniach,
81) przygotowanie wniosków o przyznanie środków pozabudżetowych na zadania własne 
gminy z funduszy znajdujących się w Stowarzyszeniach do których należy Gmina,
82) monitorowanie projektów, realizowanych zadań w na które pozyskano środki 
pozabudżetowe z funduszy znajdujących się w stowarzyszeniach,
83) rozliczanie zadań zrealizowanych po uzyskaniu środków pomocowych,
84) współpraca z sołectwami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy 
sporządzaniu wniosków o pozyskania środków pozabudżetowych znajdujących się w 
stowarzyszeniach.
85) współpraca z informatykami Urzędu w zakresie aktualizowania informacji o Urzędzie i 
Gminie na stronach internetowych gminy,

6) w § 28 traci moc pkt 16.
7) w § 28 pkt 17 otrzymuje brzmienie;

„17) prowadzenie inwestycji i zadań remontowych ( konserwacyjnych) na rowach 
melioracyjnych( rowy, przepusty, cieki wodne) będących własnością gminy”,

8) w § 28 pkt 41 otrzymuje brzmienie:
„41) współpraca z Zarządami Osiedli przy opracowywaniu zadań do projektu budżetu w 
ramach przyznanych im środków budżetowych.

9) w § 28 dodaje się pkt 41 a w brzmieniu”
„ 4 la) realizacja zadań ujętych w budżecie gminy a dotyczących jednostek pomocniczych tj. 
sołectw i osiedli”.

10) po punkcie 44 w § 28 dodaje się zadania z zakresu:
integracji europejskiej i współdziałania z organizacjami pozarządowymi
45) przygotowanie informacji i wykazu możliwości do uzyskania środków 
pozabudżetowych na każdy rok,
46) sporządzanie projektów na pozyskanie środków pozabudżetowych (fundusze unijne i 
krajowe) na zadania własne gminy,
47) monitorowanie projektów realizowanych zadań z dofinansowaniem środków unijnych i 
innych funduszy pozabudżetowych,
48) rozliczanie zrealizowanych zadań współfinansowanych z środków pozabudżetowych (z 
funduszy unijnych lub z innych źródeł zewnętrznych),



49) współpraca z sołectwami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, przy 
sporządzaniu wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych,
50) pomoc dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy w przygotowaniu wniosków o 
przyznanie środków pozabudżetowych,
51) udzielanie informacji przedsiębiorcom o możliwościach pozyskania środków 
finansowych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej,
52) pomoc inwestorom w sprawnym i efektywnym przeprowadzeniu procedury 
inwestycyjnej,
53) prowadzenie działań promujących tereny inwestycyjne Gminy,
54) realizacja zadań własnych gminy związanych z tworzeniem warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu w tym szczególnie:
a) przygotowanie propozycji projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
b) opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice,
c) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień uchwały Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na 
obszarze Gminy,
55) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności:
a) prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, jego 
aktualizację oraz publikację na stronach internetowych gminy,
b) przygotowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego konsultowania się z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi,
c) prowadzenie konsultacji,
d) opracowanie projektu uchwały w sprawie rocznego lub wieloletniego programu 
współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
e) organizowanie otwartego konkursu ofert na wspieranie lub powierzanie organizacjom 
realizację zadań publicznych,
f) przyjmowanie ofert na realizację zadania,
g) rozpatrywanie ofert na realizację zadania -  udział w powołanej przez Burmistrza komisji,
h) przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań, rozliczanie przekazanych dotacji przy 
współudziale pracownika Referatu Finansowo-Budżetowego,
i) kontrola prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji,
j) opracowanie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
k) przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosku złożonego w ramach inicjatywy lokalnej.

11) w § 29 pkt 26 i 41 otrzymuje brzmienie:
„ 26) koordynowanie spraw związanych z udziałem sołectw w programie „Odnowa Wsi 
Województwa Opolskiego”,
„41) ustalanie i prowadzenie prac związanych z czyszczeniem rowów melioracyjnych ,

12) traci moc § 33 .
13) załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku 

nr 1 do niniejszego zarządzania,
14) załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku 

nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012r.


