ZARZĄDZENIE NR 14
BURMISTRZA ŁAZ
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łazach nadanego Zarządzeniem
Nr 25 Burmistrza Łaz z dnia 22 lutego 2016r.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łazach nadanym Zarządzeniem Nr 25 Burmistrza
Łaz z dnia 22 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 16 otrzymuje brzmienie:
„1.
W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne - wydziały, biura, samodzielne
stanowiska oznaczone symbolami:

Urząd Stanu Cywilnego

USC

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

WSO - ZK

Wydział Finansowy

WF

Wydział Inwestycji i Rozwoju

WIR

Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska

WK - OŚ

Wydział Zarządzania Projektami, Promocji i Przedsiębiorczości

WZP

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

WGN

Wydział Ogólnoadministracyjny

WO

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia

WE

Doradca ds. Ochrony Środowiska

D

Biuro Audytu Wewnętrznego

BAW

Biuro Zarządzania Obiegiem Dokumentów

ZOD

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu

ZPU

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

BHP

Główny Specjalista ds. Informatyzacji

I

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

ABI

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

PIN

Kancelaria ds. Informacji Niejawnych

KIN

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

SK
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2. Pracą wydziałów (komórek równorzędnych) kierują kierownicy lub osoby wyznaczane przez Burmistrza.
3. Pracą zespołów kierują osoby wyznaczone przez Burmistrza”.
2. w § 21 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie: „prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach
dodatków mieszkaniowych i energetycznych”,
2) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „nadzór merytoryczny nad spółkami komunalnymi”,
3) po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: ,,wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i lokalizację
zjazdu z drogi oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych”,
4) po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: „nadzór nad prawidłowością zastosowania funkcjonowania
i utrzymania oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach
gminnych”,
5) po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: „wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych
obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia”,
6) po ust.15 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: „rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków
dotyczących zmian organizacji ruchu”.
3. w § 23 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 skreśla się:
a) pkt. 1 „wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i lokalizację zjazdu z drogi oraz pobieranie opłat
i kar pieniężnych”,
b) pkt. 7 „nadzór nad prawidłowością zastosowania funkcjonowania i utrzymania oznakowania
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych”,
c) pkt. 9 ,,wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz
wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa
osób lub mienia.”
2) w ust. 2 skreśla się pkt. 1 „rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian
organizacji ruchu”.
4. w § 25 wprowadza się następujące zmiany:
1) wyrazy Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia zastępuje się wyrazami „Wydział Edukacji, Kultury, Sportu
i Zdrowia”,
2) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „prowadzenie spraw w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki:
a) koordynowanie i nadzorowanie działalności rekreacyjnej i sportowo – turystycznej oraz kontrola
prawidłowości funkcjonowania gminnych obiektów sportowych,
b) ustalanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz sposobów ich realizacji,
c) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi działającymi na terenie gminy,
d) współpraca z placówkami oświatowymi odnośnie realizacji zadań w zakresie sportu,
e) propagowanie działalności sportowej i aktywnego spędzania wolnego czasu.”
5. Po § 34 dodajemy ,,§ 34 a w brzmieniu:
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli należy w szczególności:
1. Wykonywanie kontroli w Urzędzie i Gminnych Jednostkach Organizacyjnych.
2. Koordynowanie kontroli zarządczej w Urzędzie i Gminnych Jednostkach Organizacyjnych.
3. Wykonywanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego. Prowadzenie dokumentacji związanej
z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez Burmistrza.
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4. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących niewłaściwego postępowania, bezczynności lub rażącego
naruszenia procedury przez pracowników Urzędu.
5. Ogólny nadzór nad stosowaniem prawa materialnego oraz postępowaniem administracyjnym w sprawach
związanych z zakresem działania Urzędu."
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Burmistrz Łaz
Maciej Kaczyński
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