ZARZĄDZENIE NR 1.2020
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami z 2019 r.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), zarządzam, co
następuje:
§ 1. Nadaję Urzędowi Miejskiemu w Złotowie Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miasto Złotów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 93.2015 Burmistrza Miasta
Złotowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Złotowie.

Burmistrz Miasta Złotowa
Adam Pulit
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 1.2020
Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 2 stycznia 2020 r.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Złotowie

Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Złotowie, zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Złotowie;
2) zasady kierowania Urzędem;
3) organizację Urzędu wraz ze schematem organizacyjnym;
4) zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych referatów w Urzędzie, komórek organizacyjnych i
samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie;
5) zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i interwencji;
6) zasady podpisywania pism i dokumentów;
7) zasady przygotowywania i wydawania aktów prawnych;
8) wykaz jednostek organizacyjnych, samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miasto Złotów oraz
instytucji kultury działających na terenie Gminy Miasto Złotów.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Złotów;
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Złotowie;
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Złotowa;
4) Zastępcy Burmistrza – należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta Złotowa;
5) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Miasto Złotów;
6) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Miasto Złotów;
7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Złotowie;
8) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć referat, Urząd Stanu Cywilnego, Straż Miejską, a
także samodzielne stanowiska pracy;
9) kierownictwo Urzędu – należy przez to rozumieć Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i
Skarbnika;
10) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Złotowie;
11) gminnych jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostkę budżetową, samorządowy
zakład budżetowy a także instytucje kultury;
12) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Rozdział 2
Zakres działania i zadania Urzędu
§ 3. 1. Burmistrz, jako organ wykonawczy Gminy, realizuje zadania przy pomocy Urzędu.
2. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do wykonywania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym
i miejscem wykonywania administracji publicznej w zakresie uprawnień oraz obowiązków przypisanych
Burmistrzowi. Urząd obsługuje również Radę.
3. Urząd realizuje zadania:
1) własne, wynikające z ustaw, Statutu Gminy i uchwał Rady;
2) zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw;
3) przejęte przez Gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
4) powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Pracownicy Urzędu dokonują czynności prawnych w imieniu Gminy na mocy pełnomocnictw udzielonych przez
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Burmistrza oraz załatwiają indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej na podstawie imiennych
upoważnień otrzymanych od Burmistrza.
§ 4.1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i
innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez
organa Gminy. Szczegółowe zasady przygotowywania i wydawania aktów prawnych określa załącznik nr 5
do niniejszego regulaminu;
2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres
zadań Gminy;
3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i
wniosków;
4) przygotowywanie i wykonywanie budżetu Gminy;
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy i
zarządzeń Burmistrza;
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady oraz posiedzeń jej komisji;
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych, dostępnego do powszechnego wglądu w Biuletynie Informacji
Publicznej i w siedzibie Urzędu;
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w
szczególności: przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, przechowywanie akt i
przekazywanie akt do archiwum;
9) realizacja obowiązków i uprawnień dotyczących Urzędu jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa pracy.
2. W celu sprawnej i prawidłowej realizacji zadań, komórki organizacyjne współdziałają z innymi komórkami
organizacyjnymi oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
3. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.
§ 5.1. Urząd jest jednostką budżetową działającą z mocy ustawy.
2. Siedzibą Urzędu jest miasto Złotów, aleja Piasta 1.
3. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i pracodawcą dla zatrudnionych w nim
pracowników.
4. Burmistrz i pozostali pracownicy Urzędu są pracownikami samorządowymi, do których ma zastosowanie ustawa
o pracownikach samorządowych.
§ 6.1. W swych działaniach Urząd kieruje się dobrem mieszkańców, ustala i stosuje czytelne, jednoznaczne
procedury oraz zapewnia terminową realizację usług.
2. Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki dla podnoszenia kwalifikacji
pracowników, zapewnia efektywne i sprawne działanie przy wykorzystaniu technik informatycznych, poprawia
komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.
Rozdział 3
Zasady funkcjonowania Urzędu
§ 7. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach:
1) praworządności;
2) służebności wobec społeczności lokalnej;
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;
4) jednoosobowego kierownictwa;
5) racjonalnego doboru kadry pracowniczej;
6) jawności;
7) kontroli zarządczej;
8) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne oraz wzajemnego
współdziałania;
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9) etyki.
§ 8.1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu:
1) działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania;
2) obowiązani są służyć Gminie i Rzeczypospolitej Polskiej;
3) działają w zgodzie z postanowieniami Kodeksu Etyki oraz Kodeksu postępowania etycznego pracowników
Urzędu Miejskiego w Złotowie.
2. Urząd zapewnia Radzie warunki do wypełniania funkcji organu stanowiącego i kontrolnego Gminy.
3. Działalność Urzędu jest jawna.
4. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw Urząd zapewnia każdemu dostęp do informacji publicznej
związanej z jego działalnością.
5. Podstawową formą informowania obywateli o działalności Urzędu jest Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Złotowie.
§ 9.1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych.
2. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem
zasad szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem gminnym.
3. Gospodarując środkami publicznymi Urząd zapewnia ich wydatkowanie w sposób celowy i oszczędny, dążąc do
uzyskania możliwie najlepszych efektów, z uwzględnieniem interesu publicznego.
4. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi
zamówień publicznych.
5. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro określa odrębne zarządzenie Burmistrza.
6. Kierownictwo Urzędu oraz upoważnione przez Burmistrza osoby prowadzą kontrolę zarządczą w Urzędzie i
jednostkach organizacyjnych Gminy.
7. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania kontroli w Urzędzie oraz gminnych jednostkach
organizacyjnych określa odrębne zarządzenie Burmistrza.
8. Pracownicy upoważnieni do wydatkowania środków finansowych mają obowiązek dokonywać wydatków
zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym i nie dopuszczać do zaciągania zobowiązań lub dokonania wydatku
niemieszczącego się w planie finansowym.
9. Za nieprawidłowe działania lub zaniechanie działania, o którym mowa w ust. 8, pracownicy ponoszą
odpowiedzialność na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział 4
Organizacja Urzędu
§ 10.1. Urząd funkcjonuje na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału
uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.
2. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą
odpowiedzialność za realizację powierzonych im zadań.
3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. Wykonuje on uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników
Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. Burmistrz kieruje Urzędem przede wszystkim poprzez
wydawanie zarządzeń Burmistrza – kierownika Urzędu oraz ustnych lub pisemnych poleceń służbowych.
4. W czasie nieobecności Burmistrza Urzędem kieruje Zastępca Burmistrza lub Sekretarz w ramach udzielonego
upoważnienia. W przypadku jednoczesnej nieobecność ww. osób Burmistrz może powierzyć kierowanie Urzędem
Skarbnikowi.
5. Zastępca wykonuje zadania wyznaczone przez Burmistrza. W zakresie powierzonych zadań zapewnia
kompleksowe rozwiązywanie problemów Gminy i kontroluje działalność nadzorowanych stanowisk realizujących
te zadania.
6. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Burmistrza organizuje pracę Urzędu i zapewnia sprawne jego
funkcjonowanie.
7. Skarbnik realizuje i nadzoruje politykę finansową Gminy oraz prowadzoną w jej ramach gospodarkę finansową.
8. Referaty i poszczególne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z regulaminu oraz inne zadania
wyznaczone przez Burmistrza.
9. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz uprawnienia wynikające z praw udziałowych lub z akcji
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spółek z udziałem Gminy sprawuje Burmistrz przy pomocy Zastępcy oraz właściwych stanowisk.
§ 11. 1. Czas pracy Urzędu, z uwzględnieniem zapewnienia obywatelom załatwienia spraw w dogodnym dla nich
czasie, określa Burmistrz w Regulaminie Pracy.
2. Urząd, w niezbędnym zakresie, prowadzi obsługę kasową dla interesantów. Kasa jest czynna w godzinach
ustalonych przez Burmistrza.
3. Urząd Stanu Cywilnego mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie i jest czynny w godzinach pracy
Urzędu.
4. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w inne dni wolne od pracy w godzinach uzgodnionych z
zainteresowanymi.
5. Urząd posiada numer identyfikacji REGON: 000525441, numer identyfikacji podatkowej NIP: 767-00-06-600
oraz numer klasyfikacyjny PKD: 84.11. Z.
§ 12. 1. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i interwencji we wtorki od godziny 10:00
do 15:30, a w przypadku gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy w kolejny roboczy dzień tygodnia.
2. W przypadku nieobecności Burmistrza, w godzinach określonych powyżej, skargi, wnioski i interwencje
przyjmują: Zastępca Burmistrza, Sekretarz lub Skarbnik.
3. Zasady dotyczące organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i interwencji określa
załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 13. 1. W celu zapewniania właściwego przekazu informacji oraz informowania mieszkańców o zasadach pracy
Urzędu, w siedzibie Urzędu znajdują się:
1) tablica informacyjna o godzinach pracy Urzędu oraz tablica o rozmieszczeniu stanowisk pracy w Urzędzie;
2) tabliczki informacyjne przy drzwiach pomieszczeń biurowych zawierające imię i nazwisko, stanowisko
służbowe pracownika oraz skrócony zakres zadań;
3) tablica ogłoszeń urzędowych oraz ogłoszeń informacyjnych i sądowych;
4) informacja o dniach i godzinach przyjęcia interesantów przez kierownictwo Urzędu w sprawach skarg i
wniosków oraz informacja wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników
przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.
2. Przed siedzibą Urzędu znajdują się natomiast: tablica informacyjna o Urzędzie i godzinach pracy Urzędu oraz
tablica ogłoszeń urzędowych.
3. Podstawowe dane o trybie pracy Urzędu zamieszcza się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Złotowie.
§ 14. 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie, obieg korespondencji i zasady
przechowywania akt reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67).
2. Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów znajdująca się w Referacie Finansów i
Budżetu.
3. Wszelkie czynności urzędowe oraz składanie oświadczeń woli dokonuje się w języku polskim, chyba, że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
4. Przy załatwianiu spraw i sporządzaniu dokumentacji urzędowej Urząd stosuje ustawę z dnia 7 października 1999
r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2011 nr 43, poz. 224 ze zm.).
5. Przy załatwianiu spraw z zakresu administracji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
6. Na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności, zwłaszcza na
decyzjach administracyjnych, zaświadczeniach, świadectwach itp. umieszcza się okrągłą pieczęć urzędową lub jej
elektroniczny wizerunek. Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt Urzędu
oraz na innych pismach wysyłanych z Urzędu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Jeżeli na dokumencie umieszczono okrągłą pieczęć organu, na dokumencie tym nie stawia się pieczątki
podłużnej tego organu.
8. Wzór pieczęci urzędowej, o której mowa w ust. 1 oraz zasady jej stosowania, przechowywania oraz niszczenia
określają odrębne przepisy.
9. Ewidencję pieczęci i pieczątek używanych w Urzędzie prowadzi Sekretarz. W ewidencji podaję się datę
przekazania pieczęci i pieczątek na dane stanowisko, pokwitowanie odbioru przez pracownika oraz datę zwrotu lub
zniszczenia.
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10. Stosowanie pieczątek w Urzędzie i ich wykonanie odbywa się za zgodą bezpośredniego przełożonego w
porozumieniu z Sekretarzem.
11. Pracownicy Urzędu mają obowiązek przechowywać pieczęcie i pieczątki zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.
12. O kradzieży lub zgubieniu pieczęci lub pieczątki pracownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
bezpośredniego przełożonego, który informuje o tym Sekretarza.
13. Mediom informacji o działalności Urzędu udzielają:
1) Burmistrz;
2) Zastępca Burmistrza;
3) Sekretarz i Skarbnik – w zakresie właściwości swojego działania;
4) pracownik Urzędu, wyznaczony do współpracy z przedstawicielami mediów;
5) inne osoby – na wyraźne polecenia Burmistrza, a w przypadku jego nieobecności – Zastępcy Burmistrza.
Obsługa informacyjna środków masowego przekazu odbywa się na zasadach określonych w ustawie Prawo
prasowe.
14. Procedury służące efektywnemu przekazywaniu informacji i ujednoliceniu promocji miasta Złotowa zostały
określone w odrębnym zarządzeniu Burmistrza.
15. Komórki organizacyjne na wniosek pracownika, o którym mowa w ust. 13 pkt. 4, są zobowiązane przygotować
pisemne stanowisko oraz odpowiedź na krytykę dotyczącą problematyki wchodzącej w zakres ich działania.
16. Pracownik, o którym mowa w ust. 13 pkt. 4 zapewnia obsługę prasową Burmistrza, w szczególności:
1) przygotowuje do publikacji informacje o przedsięwzięciach, decyzjach i zarządzeniach Burmistrza;
2) na bieżąco przekazuje Burmistrzowi informacje i publikacje dotyczące Gminy i Urzędu;
3) gromadzi dokumentacje z materiałów prasowych.
17. Pracownicy Urzędu i interesanci mogą przebywać w budynku Urzędu w godzinach pracy Urzędu oraz w
godzinach przyjęć interesantów.
18. Szczególne zasady przebywania pracowników Urzędu po godzinach pracy określa Regulamin Pracy.
19. Przy zmianach osobowych na stanowiskach obowiązuje protokolarne przekazywanie stanowiska. Protokół
zdawczo – odbiorczy podpisują:
1) z lewej strony – pracownik przekazujący stanowisko;
2) z prawej strony – pracownik przejmujący stanowisko;
3) pośrodku – bezpośredni przełożony, w obecności którego stanowisko było przekazywane.
20. Jeżeli na stanowisku nie został zatrudniony lub przeniesiony inny pracownik przejęcia stanowiska dokonuje
pracownik zastępujący lub inny, wyznaczony przez bezpośredniego przełożonego, albo kierownik komórki
organizacyjnej.
21. Protokoły przekazania stanowisk przechowuje kierownik Referatu, w którym nastąpiło przekazanie stanowiska.
22. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy, pracowników
Urzędu, a także porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy określa Regulamin Pracy.
23. Wymagania kwalifikacyjne oraz szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa, określa
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu w odrębnym zarządzeniu Burmistrza.
§ 15. 1. W strukturze organizacyjnej Urzędu wyróżnia się następujące referaty:
1) Referat Finansów i Budżetu;
2) Referat Organizacyjny;
3) Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej;
4) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii;
5) Referat Rozwoju Lokalnego;
6) Referat Spraw Obywatelskich.
Referatem kieruje kierownik. Kierownik ponosi odpowiedzialność za prawidłową, rzetelną i zgodną z prawem
pracę referatu oraz wykonuje zadania jak pozostali pracownicy.
2.W skład Urzędu wchodzą również następujące komórki organizacyjne:
1) Urząd Stanu Cywilnego;
2) Straż Miejska;
3) radca prawny;
4) audytor wewnętrzny.
3. W Urzędzie wyodrębnia się następujące stanowiska kierownicze:
1) Burmistrz,
2) Zastępca Burmistrza, pełniący jednoczenie funkcję kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego;

5
Id: KUMIB-RRSRV-OULLI-XSFLW-RFNVG. Przyjety

Strona 6

3) Sekretarz, pełniący jednocześnie funkcję kierownika Referatu Organizacyjnego;
4) Skarbnik, pełniący jednocześnie funkcję głównego księgowego i kierownika Referatu Finansów i Budżetu;
5) Zastępca Skarbnika;
6) kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej;
7) kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii;
8) kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
4. Na stanowisku kierowniczym zatrudniony jest także – na mocy ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego –
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie i Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie.
5. Na stanowisku kierowniczym zatrudniony jest także – na mocy ustawy o strażach gminnych – komendant Straży
Miejskiej w Złotowie.
6. W skład Urzędu wchodzą także stanowiska robotnicze i obsługi, dla których wyznacza się pracownika
kierującego, określonego w strukturze organizacyjnej Urzędu. Strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia schemat
organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Złotowie wraz z podporządkowaniem służbowym oraz
wykazem etatów i symboli poszczególnych stanowisk pracy używanych przy znakowaniu spraw i pism stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
8. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację
zadań, ponosząc za to odpowiedzialność przed bezpośrednim przełożonym.
9. Kierownicy komórek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują
nad nimi nadzór.
10. Poszczególne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z Regulaminu oraz inne zadania wyznaczone
przez Burmistrza. Podział zadań na poszczególne stanowiska określają zakresy obowiązków, zatwierdzone przez
Burmistrza na wniosek kierowników, po uzgodnieniu z Sekretarzem.
11. Wielkość zatrudnienia w Urzędzie w ramach środków na wynagrodzenia określa Burmistrz.
12. Dobór kadry urzędniczej odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, który ma na celu
wyłonienie najlepszej kandydatury spośród złożonych ofert. Zasady prowadzenia naboru określa ustawa o
pracownikach samorządowych i zarządzenie Burmistrza.
13. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę w Urzędzie, jest zobowiązany do odbycia służby
przygotowawczej. Sposób prowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę
służbę określa odrębne zarządzenie Burmistrza
14. W uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w Urzędzie mogą być
tworzone i likwidowane stanowiska pracy, może być też świadczona praca na podstawie umowy zlecenia lub
umowy o dzieło.
15. W Urzędzie mogą być organizowane staże oraz prace interwencyjne i roboty publiczne – na podstawie umów z
urzędami pracy, oraz praktyki zawodowe uczniów i studentów kształcących się w zawodach, które mają pokrycie w
realizowanych przez Urząd zadaniach – na podstawie umów ze szkołami lub uczelniami.
16. Dla realizacji okresowych zadań mogą być powoływane komisje lub zespoły doraźne. Skład osobowy komisji i
zespołów doraźnych, ich zakres działania i tryb pracy określa Burmistrz w drodze odrębnego zarządzenia, o ile nie
wynika to z odrębnych przepisów. W skład zespołów mogą wchodzić pracownicy Urzędu lub osoby spoza Urzędu,
w zależności od potrzeb, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Obsługę merytoryczną, organizacyjną i
kancelaryjno – biurową organów, zapewniają wyznaczeni przez Burmistrza pracownicy.

Rozdział 5
Zakres zadań Burmistrza oraz innych osób pełniących funkcje kierownicze
§ 16. 1. Burmistrz kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, ponosząc odpowiedzialność za
wyniki pracy oraz zapewnia warunki praworządnego i efektywnego funkcjonowania Urzędu. Do zadań Burmistrza
należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) realizacja zadań określonych w ustawie i Statucie Gminy;
3) planowanie rozwoju Gminy;
4) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy, zawłaszcza dotyczących podziału
zadań;
5) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;
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6) udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, posłów i senatorów;
7) upoważnianie pracowników Urzędu i dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do
wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej;
8) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminy i udzielanie
upoważnień w tym zakresie;
9) udzielanie pełnomocnictw procesowych;
10) określanie standardów jakości usług świadczonych przez Urząd i ich monitorowanie;
11) nadzorowanie kontroli zarządczej;
12) realizacja innych zadań prawem mu przypisanych.
2. Burmistrz obejmuje bezpośrednim nadzorem:
1) wykonywanie uchwał Rady;
2) budżet i finanse miasta;
3) planowanie rozwoju miasta;
4) zagospodarowanie przestrzenne miasta;
5) ochronę informacji niejawnych;
6) system kontroli zarządczej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
7) funkcjonowanie Straży Miejskiej.
3. Zadania Burmistrza, jako organu wykonawczego i reprezentanta Gminy, wynikają z ustawy o samorządzie
gminnym oraz ustaw szczególnych.
§ 17. 1. Burmistrz jest bezpośrednim przełożonym i nadzoruje pracę:
1) Referatu Organizacyjnego;
2) Referatu Finansów i Budżetu;
3) Referatu Spraw Obywatelskich;
4) Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej;
5) Administratora Systemu Informatycznego;
6) Straży Miejskiej;
7) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
8) samodzielnych stanowisk:
a) radcy prawnego;
b) audytora wewnętrznego.
2. Burmistrz zatrudnia i zwalnia kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy na podstawie
przepisów szczególnych oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
3. Burmistrz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i
Skarbnika. Wykaz jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych
Gminy Miasto Złotów oraz instytucji kultury działających na terenie Gminy Miasto Złotów stanowi załącznik nr 6
do regulaminu.
§ 18.1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub
wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
2. Zastępca wykonuje zadania i kompetencje w zakresie ustalonym przez Burmistrza i w tym zakresie przysługuje
mu prawo do podpisywania w imieniu Burmistrza zarządzeń.
3. Zastępca zastępuje Sekretarza w pełnieniu obowiązków, w przypadku jego nieobecności.
4. Do zadań Zastępcy należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad sprawami miasta dotyczącymi:
1) oświaty i kultury;
2) pozyskiwania funduszy;
3) współpracy z organizacjami pozarządowymi;
4) sportu i turystyki;
5) promocji miasta;
6) gospodarki mieszkaniowej;
7) gospodarki nieruchomościami;
8) gospodarki komunalnej i infrastruktury;
9) ochrony środowiska.
§ 19. Zastępca sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą pracowników zatrudnionych w następujących referatach:
1) Referat Rozwoju Lokalnego:
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a) stanowisko ds. oświaty i kultury;
b) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy;
c) stanowisko ds. promocji;
d) stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
e) stanowisko ds. rozwoju.
2) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii:
a) kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii/stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej;
b) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami;
c) stanowisko ds. ochrony środowiska;
d) stanowisko ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury;
e) pomoc administracyjna
f) robotnik gospodarczy.
§ 20. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) kierowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) sprawami organizacyjnymi, kadrowymi, informatycznymi i administracyjnymi,
b) obsługą Biura Rady Miejskiej;
c) sprawami związanymi z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym;
d) sprawami związanymi z rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
e) koordynowaniem i organizacją zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów, spisów
statystycznych.
2) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy,
prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji;
3) organizowanie pracy Urzędu oraz zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania;
4) opracowywanie i aktualizowanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania
Urzędu;
5) nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym, w tym
zapewnienie pełnej dostępności interesantów do toku załatwiania ich spraw;
6) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy;
7) planowanie i kontrola pracy Urzędu z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę klientów;
8) unowocześnienie organizacji pracy Urzędu przez wdrażanie nowych rozwiązań i przedkładanie
Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
9) dokonywanie dekretacji korespondencji w systemie elektronicznym na poszczególne stanowiska pracy;
10) nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie, przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i
jednolitego rzeczowego wykazu akt;
11) nadzór i koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Urzędu;
12) realizacja przyjętej w Urzędzie polityki kadrowej i płacowej;
13) zapewnienie właściwego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o
charakterze publicznym na terenie miasta, w tym nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony
Biuletynu Informacji Publicznej;
14) nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych;
15) monitorowanie wydatków na administrację i funkcjonowanie Urzędu, podejmowanie działań
oszczędnościowych;
16) kierowanie pracą Urzędu w przypadku nieobecności Burmistrza, Zastępcy w ramach udzielonego
upoważnienia;
17) przeprowadzanie kontroli w ramach kontroli zarządczej na podstawie planu kontroli i zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
18) wykonywanie innych czynności kontrolnych zlecanych przez Burmistrza;
19) nadzór nad przebiegiem prac praktykantów odbywających w Urzędzie praktyki, w tym podpisywanie
umów z placówkami szkolnymi kierującymi ucznia/studenta na praktykę do Urzędu.
§ 21. Sekretarz pełni jednocześnie funkcję kierownika Referatu Organizacyjnego. Sprawuje bezpośredni nadzór
nad podległymi bezpośrednio stanowiskami pracy:
1) stanowisko ds. kadr i płac
2) stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
3) stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej;
4) stanowisko ds. obsługi strony internetowej i FB;
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5) stanowisko ds. alkoholowych;
6) stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
7) informatyk, Administrator Systemu Informatycznego;
8) archiwista;
9) pracownik gospodarczy;
10) stanowisko ds. utrzymania czystości.
§ 22. 1. Skarbnik jest głównym księgowym. Zadania Skarbnika jako głównego księgowego wynikają z
odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych.
2. Do zadań Skarbnika należy:
1) realizowanie i nadzorowanie polityki finansowej Gminy oraz prowadzonej w jej ramach gospodarki
finansowej;
2) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki
finansowej, z zakresu rachunkowości, ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej i uchwalania
budżetu oraz szczegółowości materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu;
5) opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
6) analizowanie celowości i efektywności ekonomicznej podejmowanych przez Gminę nowych przedsięwzięć
gospodarczych;
7) nadzorowanie i koordynowanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym
przekazywanie środków finansowych gminnym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji zadań
określonych w budżecie dla podmiotów realizujących zadania własne Gminy;
8) nadzorowanie prawidłowej realizacji budżetu Gminy;
9) analizowanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz ich
działalności finansowej;
10) bieżące analizowanie wykorzystania przez Urząd i jednostki organizacyjne Gminy środków budżetowych,
pozabudżetowych i innych;
11) opracowywanie analiz zdolności kredytowych i innych analiz finansowych, występowanie z wnioskiem o
udzielenie kredytu;
12) prowadzenie obsługi finansowej z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek z funduszy
pozabudżetowych i innych źródeł zewnętrznych;
13) opracowywanie zbiorczych planów finansowych inwestycji i remontów realizowanych w Gminie przez
Urząd oraz jednostki organizacyjne Gminy;
14) nadzorowanie wymiaru podatków oraz poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz
podatku od środków transportowych oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie;
15) nadzorowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu i budżetu Gminy;
16) prowadzenie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań opracowanych na podstawie ksiąg rachunkowych,
m. in. z zakresu dochodów i wydatków budżetowych, zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania
budżetu Gminy i innych wymaganych prawem oraz z zakresu realizacji planu dochodów i wydatków zadań
zleconych;
17) prowadzenie nadzoru nad windykacją należności budżetowych, podatków i opłat lokalnych i innych
należności cywilnoprawnych oraz egzekucją zaległych należności pieniężnych, nadzorowanie
przygotowania tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego;
18) prowadzenie nadzoru nad obsługą kasową oraz gospodarowaniem drukami ścisłego zarachowania,
blankietami wekslowymi, dokonywanie kontroli kasy;
19) nadzór nad prowadzeniem rejestru sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT i rozliczaniem się w
tym zakresie z Urzędem Skarbowym;
20) nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz niematerialnych i prawnych, a także
przeprowadzaniem inwentaryzacji majątku zgodnie z przepisami szczegółowymi;
21) nadzór nad prowadzeniem ewidencji składników mienia gminnego oraz udziałów;
22) udzielanie kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
dokonywanych w imieniu Gminy przez Burmistrza i udzielanie upoważnień innym osobom do
dokonywania kontrasygnaty;
23) przeprowadzanie kontroli finansowej w ramach kontroli zarządczej na podstawie planu kontroli i zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
24) wykonywanie zobowiązań finansowych poprzez dokonanie akceptacji w systemie elektronicznym
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przelewów do realizacji oraz złożenie podpisu wraz z pieczęcią imienną na dowodach księgowych;
25) udział w sesjach Rady Miejskiej w Złotowie.
§ 23. 1. Skarbnik pełni jednocześnie funkcję kierownika Referatu Finansów i Budżetu.
2. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad podległymi bezpośrednio stanowiskami pracy:
1) Zastępca Skarbnika;
2) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat;
3) stanowisko ds. księgowości podatkowej;
4) stanowisko ds. księgowości budżetowej;
5) stanowisko ds. windykacji;
6) stanowisko ds. obsługi kasowej;
7) stanowisko ds. ewidencji i rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
3. W przypadku nieobecności Skarbnika zastępstwo pełni Zastępca Skarbnika.
§ 24. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy prawo o
aktach stanu cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy.
§ 25. 1. Komendant Straży Miejskiej w Złotowie kieruje Strażą Miejską i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe
wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego
oraz inne wynikające z zadań własnych Gminy w ramach posiadanych kompetencji.
2. Zadania Komendanta określa uchwała Rady w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Złotowie.
3. Komendant pełni również funkcję Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
4. Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w
szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu
dokumentów;
5) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i
nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej
albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
9) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych z prowadzonego wykazu osób
uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania
poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia
bezpieczeństwa;
10) zawiadamianie ABW lub SKW, zgodnie z właściwością, o przypadkach naruszenia przepisów o ochronie
informacji niejawnych o klauzuli „poufne" lub wyższej.
§ 26. Do zadań osób pełniących funkcje kierownicze w szczególności należy:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania komórki organizacyjnej poprzez planowanie, podział pracy oraz
bieżący nadzór nad pracą podległych pracowników;
2) dokonywanie dekretacji korespondencji w systemie elektronicznym na poszczególne stanowiska pracy;
3) zatwierdzanie planu urlopów pracowników w podległym referacie;
4) informowanie, instruowanie oraz szkolenie podwładnych dla zapewnienia prawidłowego wykonywania
powierzonych zadań;
5) nadzór nad starannym i bieżącym prowadzeniem dokumentacji wytworzonej w nadzorowanym referacie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcji kancelaryjnej;
6) nadzór oraz odpowiedzialność za terminowe i rzetelne załatwianie spraw przez podległych pracowników;
7) nadzór nad terminowym przekazywaniem dokumentacji stanowiska do archiwum zakładowego oraz
przestrzeganiem instrukcji archiwalnej w tym zakresie;
8) informowanie Burmistrza o stanie wykonania zadań; w tym sporządzanie informacji o realizacji działań
korygujących i naprawczych;
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9) współdziałanie z Sekretarzem przy przeprowadzaniu naboru pracownika do nadzorowanego referatu oraz
służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionego pracownika;
10) przedkładanie przełożonemu propozycji zmian w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej;
11) współpraca z Sekretarzem w zakresie przygotowywania zakresów czynności dla pracowników
bezpośrednio podległych, w tym aktualizacja zakresów ich obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
12) nadzór nad terminowym opracowaniem okresowych ocen podległych pracowników;
13) wnioskowanie do przełożonego w sprawie wyróżnień oraz kar porządkowych dla podległych
pracowników;
14) sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi;
15) dbałość o powierzone mienie Urzędu;
16) zapewnienie przygotowania danych i informacji niezbędnych do sporządzania projektu budżetu oraz
sprawozdania z wykonania budżetu, w zakresie zadań wykonywanych przez kierowaną komórkę
organizacyjną;
17) zapewnienie terminowego przekazywania informacji niezbędnych do realizacji zadań przez inne komórki
organizacyjne, w tym danych finansowych niezbędnych do sporządzania określonych przepisami
sprawozdań finansowych przez Referat Finansów i Budżetu;
18) sporządzanie planu działania kierowanej komórki organizacyjnej na dany rok, z określeniem zadań, celów
oraz mierników do osiągnięcia, a także identyfikacja i analiza ryzyk uniemożliwiających osiągniecie
zaplanowanych zadań;
19) współdziałanie ze stanowiskiem ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie zadań
obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, w tym nadzór nad wykonywaniem niezbędnych
opracowań merytorycznych i czynności organizacyjnych mających na celu przygotowanie nadzorowanego
referatu do działania w stanach nadzwyczajnych;
20) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów ustawy o ochronie
informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej oraz
przepisów bhp. i ppoż.;
21) wydawanie w zakresie wykonywanych zadań decyzji administracyjnych w ramach uzyskanych
upoważnień;
22) organizowanie narad wewnętrznych i przekazywanie informacji dotyczących spraw miasta i Urzędu;
23) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie polityki informacyjnej Urzędu, w tym udostępnianie informacji
publicznej, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa;
24) przeprowadzanie kontroli w ramach kontroli zarządczej na podstawie planu kontroli i zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
25) wykonywanie innych czynności kontrolnych zlecanych przez Burmistrza;
26) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez klientów Urzędu;
27) nadzór nad wprowadzaniem informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu z zakresu działania
nadzorowanego referatu;
28) udział w naradach, szkoleniach, kursach;
29) nadzór nad opracowywaniem projektów aktów prawnych organów Gminy zgodnie z zasadami techniki
prawodawczej, przekazywanie ich do zaopiniowania pod względem prawnym radcy prawnemu Urzędu, a
następnie przekazanie do Biura Rady;
30) nadzór nad terminowym opracowywaniem okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla potrzeb
organów Gminy, kierownictwa Urzędu oraz Głównego Urzędu Statystycznego;
31) nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy prawo zamówień publicznych i odrębnego zarządzenia
Burmistrza przy dokonywaniu zakupów, dostaw i usług, związanych z realizacją zadań w prowadzonym
referacie;
32) wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania, do
których pracownik ma kwalifikacje lub predyspozycje do ich wykonania.
Rozdział 6
Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych
§ 27.1. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych w Urzędzie należy dokładna znajomość prawa
stosowanego na zajmowanym stanowisku pracy, bieżące analizowanie zmian w prawie, przygotowywanie
materiałów oraz podejmowanie czynności w zakresie ich właściwości rzeczowej na potrzeby organów Gminy i
kierownictwa Urzędu, w szczególności:
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1) aktywne współdziałanie w trybie uzgodnień, konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych
oraz prowadzenie wspólnych prac nad zadaniami;
2) informowanie o zagrożeniach, w tym mających wpływ na wykonywanie zadań;
3) współdziałanie w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju Gminy, w tym opracowywanie propozycji do
projektów wieloletnich programów rozwoju według właściwości kompetencyjnej, opracowywanie
materiałów do strategii, kierunków i programów gospodarczych Gminy w zakresie właściwości rzeczowej
zajmowanego stanowiska;
4) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań
własnych i zleconych;
5) sporządzanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości, w tym sprawozdań
statystycznych;
6) opracowywanie okresowych ocen, analiz i innych informacji dla potrzeb organów Gminy i kierownictwa
Urzędu;
7) opracowywanie z zakresu powierzonych zadań projektów uchwał i projektów zarządzeń zgodnie z
zasadami techniki prawodawczej oraz zapewnienie właściwej i terminowej realizacji uchwał i zarządzeń
Burmistrza;
8) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach
indywidualnych;
9) wydawanie w zakresie wykonywanych zadań decyzji administracyjnych w ramach uzyskanych
upoważnień;
10) przygotowanie projektów umów, porozumień, protokołów i innych tego typu dokumentów z zakresu
powierzonych zadań;
11) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji;
12) rozpatrywanie i załatwianie wniosków i interpelacji radnych, parlamentarzystów oraz skarg i wniosków
mieszkańców Gminy w sprawach wynikających z powierzonych obowiązków, opracowywanie treści
odpowiedzi w tych sprawach;
13) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i realizacją budżetu, poprzez składanie wniosków do
budżetu, bieżące monitorowanie wydatków z zakresu prowadzonych zadań oraz wnioskowanie o zmiany w
budżecie, sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi;
14) dokonywanie sprawdzenia pod względem merytorycznym dowodów księgowych, tj. faktur i rachunków
związanych z realizacją zadań na zajmowanym stanowisku zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu
dokumentów księgowych;
15) przestrzeganie unormowań i terminów wynikających z określonych zasad rachunkowości, w tym dbanie o
terminowe wykonywanie zobowiązań Gminy, tak by nie dopuszczać do zapłaty odsetek, kar lub opłat w
zakresie powierzonych kompetencji;
16) przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych, w tym wewnętrznych uregulowań oraz współpraca w
tym zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych;
17) realizowanie zadań w zakresie ustanowionego systemu kontroli zarządczej, w tym prowadzenie kontroli w
trybie i zakresie określonym w przepisach odrębnych;
18) sporządzanie i terminowe przekazywanie informacji publicznych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz
ich aktualizowanie. Zasady prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w
Złotowie określa odrębne zarządzenie Burmistrza;
19) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy oraz podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez
udział w naradach, szkoleniach, kursach – na polecenie kierownictwa oraz w szkoleniach wewnętrznych
Urzędu;
20) staranne i bieżące prowadzenie dokumentacji zajmowanego stanowiska pracy – zgodnie z obowiązującymi
przepisami instrukcji kancelaryjnej;
21) zapewnienie prawidłowej archiwizacji dokumentacji wytworzonej na stanowisku, terminowe
przekazywanie dokumentacji stanowiska do archiwum zakładowego, przestrzeganie instrukcji archiwalnej
w tym zakresie;
22) współdziałanie ze stanowiskiem ds. informacji publicznej i promocji Gminy w zakresie promocji Gminy;
23) dbałość o powierzone mienie Urzędu i staranne jego zabezpieczenie po zakończeniu pracy;
24) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie interesantom informacji wynikających z ustawy o dostępie do
informacji publicznej;
25) ochrona tajemnicy służbowej i innych tajemnic prawem chronionych, w tym realizacja zadań i
obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych związanych z zajmowanym stanowiskiem –
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zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Dokumentacją Bezpieczeństwa Informacji oraz innymi aktami
prawnymi regulującymi przedmiotową problematykę, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań da rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych;
26) współpraca w zakresie obrony cywilnej i obronności, zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk
żywiołowych, w szczególności poprzez:
a) udostępnianie informacji i danych niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i
analitycznych;
b) współdziałanie w opracowaniu i aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach
zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz podejmowanie działań planistycznoorganizacyjnych zapewniających wykonanie przydzielonych zadań;
c) bieżąca aktualizacja dokumentacji mającej wpływ na realizację zadań operacyjnych oraz
funkcjonowanie Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
d) ochrona informacji niejawnych wynikających z planowanych i realizowanych zadań obronnych;
e) wykonywanie niezbędnych opracowań merytorycznych i czynności operacyjnych, mających na celu
przygotowanie Urzędu do uruchomienia systemu sprawozdawczości i informacji statystycznej na okres
zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
27) w razie prowadzenia akcji obrony cywilnej i udzielania pomocy ludności poszkodowanej w wyniku działań
zbrojnych klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń, w tym zagrożeń środowiska, pracownik może
być zobowiązany do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i pełnienia dyżurów;
28) wykonywanie innych zadań, niż określone w zakresie czynności, przekazanych do realizacji przez
Burmistrza, bezpośredniego przełożonego lub Sekretarza, do których pracownik ma kwalifikacje lub
predyspozycje do ich wykonania – w celu zagospodarowania czasu pracy.
2. Pracownicy Urzędu przy wykonywaniu swoich obowiązków działają na podstawie i w granicach prawa oraz
obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
3. W razie nieobecności pracownika na określonym stanowisku pracy zastępuje go inny, wyznaczony pracownik,
który ma obowiązek:
1) odebrać i pokwitować swoim podpisem korespondencję wpływającą podczas nieobecności pracownika, w
tym faktury i inne dowody księgowe;
2) podjąć niezbędne czynności do załatwienia spraw terminowych i sprawozdań, a w razie potrzeby nadać im
bieg;
3) załatwić sprawy możliwe lub konieczne do niezwłocznego załatwienia;
4) załatwić bieżące sprawy zastępowanego pracownika, przede wszystkim związane z obsługą interesantów;
5) po powrocie zastępowanego pracownika – niezwłocznie przekazać mu korespondencję urzędową oraz
dokumentację spraw załatwianych podczas jego nieobecności.
Rozdział 7
Główne zadania komórek organizacyjnych
§ 28. 1. Do głównych zadań Referatu Finansów i Budżetu należy realizacja zadań wynikająca między innymi z
przepisów o: finansach publicznych, rachunkowości, podatkach i opłatach lokalnych, ordynacji podatkowej.
2. Do głównych zadań Zastępcy Skarbnika należy:
1) prowadzenie pełnej rachunkowości ksiąg organu – Gminy Miasto Złotów;
2) wystawianie faktur VAT oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
3) przyjmowanie, kontrola oraz wprowadzanie do systemu BESTIA sprawozdań budżetowych jednostek
podległych organizacyjnie Gminie oraz księgowanie danych w nich zawartych w systemie finansowo –
księgowym;
4) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych Gminy w zakresie wykonania planu dochodów i
wydatków oraz sprawdzenie danych w nich zawartych z ewidencją jednostki – organu;
5) przyjmowanie i sprawdzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostek podległych organizacyjnie
Gminie;
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6) sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem inwentaryzacji składników majątkowych jednostki;
7) kierowanie i nadzór nad całokształtem prac wykonywanych w referacie;
8) merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych dotyczących rachunku podstawowego oraz
rachunków pomocniczych Gminy;
9) prowadzenie ewidencji wydatków niewygasających;
10) przygotowanie dokumentacji oraz danych do sprawozdania Rb-WS oraz sporządzenie tego sprawozdania;
11) prawidłowe i rzetelne przekazywanie danych do celów sprawozdawczych – sprawozdania finansowe i
statystyczne;
12) sporządzanie zestawień, analiz i sprawozdań związanych z zajmowanym stanowiskiem;
13) terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych oraz terminowe wykonywanie spraw zgodnie z przepisami
kodeksu postępowania administracyjnego;
14) współdziałanie w przygotowywaniu materiałów do projektu budżetu oraz przestrzeganie zapisów budżetu
przy wykonywaniu zadań;
15) informowanie innych wydziałów lub jednostek organizacyjnych Gminy o podjętych rozstrzygnięciach i
innych ustaleniach mających związek z przedmiotem prowadzonych przez nich spraw lub jeżeli ich
znajomość jest niezbędna do zharmonizowania działalności Urzędu lub Gminy;
16) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw objętych zakresem powierzonych
obowiązków;
17) opracowywanie planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy i przedkładanie ich do
akceptacji Burmistrzowi;
18) nadzór nad funkcjonowaniem skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie;
19) przeprowadzanie kontroli finansowej w ramach kontroli zarządczej na podstawie planu kontroli i zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
20) wykonywanie innych czynności kontrolnych zlecanych przez Burmistrza;
21) koordynowanie działań z zakresu kontroli zarządczej gminnych jednostek organizacyjnych;
22) akceptacja przelewów do realizacji w systemie Internet Banking wraz ze złożeniem stosownych podpisów
na dowodach księgowych w przypadku nieobecności Skarbnika Gminy;
23) udzielanie kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
dokonywanych w imieniu Gminy przez Burmistrza Miasta Złotowa w przypadku nieobecności Skarbnika
Gminy.
3. Do głównych zadań stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat należy:
1) prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego
zobowiązania pieniężnego;
2) prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestrów przypisów i odpisów, w tym sporządzanie wykazu
podatników, kart podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
3) dokonywanie wymiaru podatku i opłat lokalnych w oparciu o składane wykazy nieruchomości, wykazy
dzierżaw, wykazy osób prowadzących działalność gospodarczą i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
w tym wydawanie decyzji wymiarowych;
4) gromadzenie i analizowanie informacji przekazywanych od innych organów celem prawidłowego
naliczenia podatku, w tym zawiadomienia o zakończeniu budowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na
rozbiórkę, zmiany sposobu użytkowania budynków, wykazy dzierżaw, a także współpraca w tym zakresie
ze stanowiskiem ds. zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiskiem ds. gospodarki
nieruchomościami;
5) egzekwowanie terminowego składania deklaracji podatkowych;
6) prowadzenie kontroli w zakresie poprawności naliczenia podatków u osób fizycznych i prawnych,
kontrola złożonych przez osoby fizyczne deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym;
7) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty zaległości
podatkowych, rozłożenia na raty należności bieżących, odroczenia terminu płatności podatku, zgodnie z
obowiązującą procedurą i przepisami prawa;
8) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg i zwolnień wynikających z
obowiązujących ustaw oraz uchwał Rady;
9) realizacja wniosków w sprawie odroczenia terminów płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego;
10) rozpatrywanie odwołań składanych przez podatników do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz
prowadzenie wymaganej korespondencji;
11) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej ustalających wysokości podatków i opłat;
12) sporządzanie sprawozdań i analiz na podstawie prowadzonej ewidencji, w tym sprawozdań z pomocy
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publicznej, pomocy de minimis;
13) wydawanie decyzji i sporządzanie sprawozdań oraz wszelkiej innej dokumentacji związanej ze zwrotem
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
4. Do głównych zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej należy:
1) prowadzenie księgowości w zakresie podatków i opłat należności przypisanych i nieprzypisanych;
2) likwidacja nadpłat i zaległości poprzez dokonywanie rozliczeń podatników i kontrahentów z tytułu wpłat,
nadpłat, zaległości;
3) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb27ZZ wraz z ich wysyłką do właściwych organów;
4) sporządzanie analiz, informacji dotyczących prowadzonych spraw;
5) prowadzenie ewidencji wg rodzaju podatku;
6) terminowe przekazywanie do budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
należnej wysokości pobranych dochodów;
7) sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji i w terminach określonych w
obowiązujących przepisach;
8) wydawanie organom ścigania informacji o stanie majątkowym;
9) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub potwierdzających stan
zaległości;
10) przygotowywanie projektów zezwoleń na wykreślenie hipotek;
11) rozliczanie wpływów z podatku rolnego właściwej terytorialnie Izbie Rolniczej i przekazywanie informacji
o ich stanie.
5. Do głównych zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:
1) dekretacja dowodów księgowych;
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej - Urzędu w systemie informatycznym w sposób
rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i bieżący, zgodnie z przepisami regulującymi to zagadnienie;
3) ewidencjonowanie zaangażowania w zakresie wydatków;
4) analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie
powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont;
5) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, przeprowadzanie niezbędnych analiz stanu majątkowego, sporządzanie
sprawozdań o ruchu środków trwałych;
6) sporządzanie sprawozdań jednostkowych jednostki budżetowej – Urzędu na podstawie ksiąg
rachunkowych, m.in. z zakresu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
7) przeprowadzanie rozliczeń budżetowych oraz analiz budżetowych;
8) wystawianie not księgowych stanowiących podstawę do ujęcia w ewidencji zmniejszenia wydatków, bądź
zwiększenia dochodów;
9) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w planie finansowym jednostki budżetowej Urzędu;
10) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego Urzędu;
11) dokonywanie kontroli formalno – rachunkowej sprawozdań finansowych gminnych jednostek
budżetowych za miesiące niekończące kwartału;
12) rozliczanie kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz rozliczanie zaliczek służbowych;
13) przeprowadzanie kontroli finansowej w ramach kontroli zarządczej na podstawie planu kontroli i zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
14) wykonywanie zobowiązań finansowych poprzez dokonanie akceptacji w systemie elektronicznym
przelewów do realizacji oraz złożenie podpisu wraz z pieczęcią imienną na dowodach księgowych;
15) opiniowanie cen wody.
6. Do głównych zadań stanowiska ds. windykacji należy:
1) prowadzenie windykacji podatków, opłat lokalnych, należności cywilnoprawnych poprzez wystawianie
upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów egzekucyjnych;
2) analiza i aktualizacja tytułów wykonawczych;
3) prowadzenie rejestru wezwań do zapłaty;
4) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych;
5) występowanie do sądu z wnioskami o wpis zadłużeń na hipotekę w księgach wieczystych i prowadzenie
pełnej ewidencji w tym zakresie;
6) informowanie stanowisk księgowych o: nieskuteczności egzekucji, zawieszeniu lub przerwaniu biegu

15
Id: KUMIB-RRSRV-OULLI-XSFLW-RFNVG. Przyjety

Strona 16

przedawnienia oraz o ustanowieniu hipoteki;
7) roczne sporządzanie wykazu należności spornych i wątpliwych;
8) prowadzenie wymiaru podatku od środków transportowych, w tym księgowości analitycznej;
9) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych;
10) gromadzenie i analizowanie informacji przekazywanych od innych organów celem naliczenia podatku, w
tym wykazy zarejestrowanych pojazdów;
11) przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie skutków finansowych, podatku od środków
transportowych.
7. Do głównych zadań stanowiska ds. obsługi kasowej należy:
1) rejestrowanie opłat skarbowych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej w zakresie wymiaru i poboru
podatków i opłat lokalnych, ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach
organizacyjnych niemających osobowości prawnej;
2) dokonywanie rozliczeń podatników i kontrahentów z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości;
3) prowadzenie kasy Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwe przechowywanie i
zabezpieczanie gotówki i innych walorów oraz niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o brakach
gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy;
4) przestrzeganie przepisów o gospodarce kasowej, utrzymywanie w ustalonej wysokości pogotowania
kasowego oraz sporządzanie raportów kasowych w odstępstwach co najmniej jednego tygodnia, codzienne
sprawdzanie gotówki w kasie;
5) wypisywanie czeków gotówkowych oraz prowadzenie ewidencji ich rozchodu, potwierdzanie, urealnianie
opłat skarbowych z tytułu weksli;
6) podejmowanie środków pieniężnych oraz dokonywanie wpłat w banku, z którym Gmina ma zawartą
umowę na prowadzenie rachunku;
7) dokonywanie wypłat należności pieniężnych pracownikom w oparciu o listy płac i inne dokumenty, po
uprzednim zatwierdzeniu tych dokumentów przez osoby do tego upoważnione;
8) dokonywanie przelewów z tytułu potrąceń z wynagrodzeń pracowników na podstawie zestawienia listy
płac oraz naliczonego podatku od wynagrodzeń i składek ZUS;
9) dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów
przychodowych i rozchodowych podpisanych przez wyznaczone osoby pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym oraz po zatwierdzaniu do wypłaty;
10) rozliczanie inkasentów dokonujących wpłat pobranej gotówki;
11) dokonywanie operacji bezgotówkowych w zakresie obsługi transakcji płatności kartami płatniczymi;
12) terminowe dokonywanie płatności, sprawdzenie merytorycznej podstawy sporządzenia przelewu oraz
dokonywanie przelewów;
13) ewidencja druków ścisłego zarachowania;
14) sporządzanie raportów kasowych z dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych oddzielnie
dla każdych z kont bankowych;
15) wykonywanie zobowiązań finansowych poprzez dokonanie akceptacji w systemie elektronicznym
przelewów do realizacji oraz złożenie podpisu wraz z pieczęcią imienną na dowodach księgowych;
16) poprawne i terminowe sporządzanie comiesięcznych przelewów wewnętrznych dotyczących podatku od
nieruchomości.
8. Do głównych zadań stanowiska ds. ewidencji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków
zewnętrznych należy:
1) prowadzenie pełnej rachunkowości:
a) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z ewidencją analityczną należności z tytułu
udzielonych pożyczek mieszkaniowych,
b) rachunku Sum Depozytowych, wraz z księgowością analityczną oraz rozliczaniem wpłaconych
wadiów i kaucji,
c) dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych i pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, dla których wymagany jest wyodrębniony rachunek bankowy oraz dla których
niezbędna jest wyodrębniona rachunkowość; sposób prowadzonej ewidencji powinien być zgodny z
obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w umowach o dofinansowanie,
2) pomoc w przygotowaniu do wysyłki decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości,
3) umieszczanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu informacji z zakresu
księgowości,
4) wykonywanie cyklicznych przelewów do podległych jednostek,
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5) sporządzanie zbiorczych sprawozdań Rb-N i Rb-Z samorządowych osób prawnych,
6) kompletowanie bieżących dowodów finansowo – księgowych w porządku systematycznym i
chronologicznym,
7) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości i
aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zgodnie z uchwalonym planem finansowo –
księgowym,
8) opisywanie faktur w sposób wymagany przez Instytucję udzielającą dofinansowania,
9) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym (wstępna kontrola),
10) dekretowanie dowodów księgowych,
11) nadzór nad terminowym sporządzaniem przelewów dotyczących zobowiązań z zakresu powierzonych
obowiązków oraz przestrzeganiu zasady, aby były one sporządzane na podstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych dowodów źródłowych,
12) współpraca w zakresie prowadzonej ewidencji ze stanowiskami merytorycznymi odpowiedzialnymi za
realizację projektów oraz pracownicami referatu finansów i budżetu,
13) współpraca w sporządzaniu okresowych sprawozdań budżetowych jednostki budżetowej oraz jednostki –
organu, jak również przy dokonywaniu ewentualnych korekt we wniosku o dofinansowanie jak również
przy sporządzaniu wniosku o płatność,
14) merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych dotyczących rachunku podstawowego oraz
rachunków pomocniczych gminy,
15) sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz comiesięczna analiza i kontrola ewidencjonowanych wydatków
z wydatkami jednostki - organu,
16) analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych,
17) wyjaśnianie powstałych różnic, inwentaryzacji rocznej tych kont,
18) przedstawianie wniosków do projektu budżetu Gminy, a w trakcie roku budżetowego – sporządzanie
bieżących wniosków do skarbnika gminy w celu dokonania zmian w wysokościach planu dochodów i
wydatków budżetu z zakresu prowadzonych spraw, w tym dotyczących realizacji przedsięwzięć, na które
Gmina otrzymała dofinansowanie,
19) prawidłowe i rzetelne przekazywanie danych do celów sprawozdawczych – sprawozdania finansowe i
statystyczne,
20) sporządzanie zestawień, analiz i sprawozdań związanych z zajmowanym stanowiskiem;
21) weryfikacja numeru rachunku bankowego podawanego na fakturze dostawcy, polegająca na sprawdzeniu,
czy numer ten jest zgodny z numerem rachunku właściwym dla danej firmy, figurującym na aktualnej
„Białej liście podatników”, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;
22) przyjmowanie i realizacja wniosków od komorników, dotyczących zajęć wierzytelności;
23) wykonywanie cyklicznych przelewów do podległych jednostek.
§ 29. 1. Do głównych zadań Referatu Organizacyjnego należy zapewnienie sprawnej i kompetentnej obsługi
klientów, organów miasta oraz właściwych warunków wykonywania zadań przez pracowników a także dbałość o
estetykę Urzędu.
2. Do głównych zadań stanowiska ds. kadr i płac w szczególności należy:
1) sporządzenie i prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych pracowników Urzędu;
2) prowadzenie spraw ubezpieczeń pracowników oraz współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
w sprawach związanych z naliczaniem i przekazywaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,
naliczaniem kapitału początkowego, zasiłków chorobowych itp., w tym sporządzanie i wysyłanie drogą
elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS;
3) sporządzanie rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym;
4) naliczanie i przekazywanie miesięcznej składki od wynagrodzeń na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz sporządzenie miesięcznej i rocznej deklaracji;
5) rozliczanie podatku dochodowego pracowników Urzędu, w tym również pracowników zatrudnionych przy
pracach interwencyjnych i robotach publicznych;
6) terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych typu: podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki ubezpieczeniowe, składki na Fundusz Pracy, PFRON, itp.;
7) sporządzanie wniosków o refundację kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych
zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy;
8) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem czasu pracy;
9) prowadzenie spraw dotyczących urlopów pracowników, zwolnień lekarskich oraz kontrola
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wykorzystywania zwolnień lekarskich na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie i
informowanie o jej wynikach;
10) ustalanie prawa pracowników do dodatku za staż pracy, nagród jubileuszowych, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
11) prowadzenie spraw związanych z umowami o dzieło i umowami zlecenia;
12) naliczanie wynagrodzeń za pracę, umów zlecenia, pracownikom Urzędu, pracownikom zatrudnionym w
ramach prac interwencyjnych, społecznie – użytecznych, robót publicznych zgodnie z aktualnie
obowiązującymi zasadami i przepisami;
13) sporządzanie list płac oraz zbiorczego zestawienia list płac za dany miesiąc;
14) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia awansów, podwyżek pracowników Urzędu i
jednostek organizacyjnych;
15) planowanie i prognozowanie funduszu płac z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno
– rentowych, planowaniem awansów itp., oraz sporządzanie sprawozdań dot. funduszu płac;
16) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
17) prowadzenie spraw emerytalno – rentowych, wystawianie zaświadczeń ZUS Rp-7;
18) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników określonych w pkt. 1;
19) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy i wysokości zarobków na wniosek pracownika;
20) współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia pracowników Urzędu;
21) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i wypłacaniem ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników
Urzędu za używanie odzieży własnej oraz za umundurowanie dla pracowników Straży Miejskiej;
22) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok dla
pracowników Urzędu;
23) prowadzenie dokumentacji środków transportowych prywatnych do celów służbowych;
24) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze;
25) prowadzenie zbiorczej dokumentacji skarg i interwencji wpływających do Urzędu, przekazywanie ich
odpowiednim komórkom organizacyjnym/samodzielnym stanowiskom pracy do załatwienia wg
właściwości i nadzorowanie terminowej ich realizacji (opracowywanie zbiorczych informacji, zestawień i
analiz).
3. Do głównych zadań stanowiska ds. obsługi sekretariatu należy w szczególności:
1) zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza,
2) obsługa narad kierownictwa Urzędu;
3) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem spotkań i zebrań
organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza;
4) zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd, przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi
i wnioski oraz organizowanie im kontaktu z Burmistrzem, Z-cą Burmistrza lub Sekretarzem, bądź
kierowanie ich do właściwych merytorycznie kierowników referatów;
5) prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej do Urzędu, w tym drogą elektroniczną i po
zadekretowaniu przekazywanie jej na stanowiska pracy;
6) obsługa poczty elektronicznej Urzędu;
7) pośredniczenie w wewnętrznym obiegu dokumentów;
8) wysyłanie korespondencji zwykłej i specjalnej oraz przesyłek urzędowych;
9) sporządzanie informacji z działalności Burmistrza w związku z uczestnictwem w spotkaniach, imprezach i
innych wydarzeniach;
10) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych – delegacji; w tym organizacja wyjazdów służbowych
Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
11) prowadzenie księgi kontroli zewnętrznych w Urzędzie;
12) prowadzenie ewidencji kluczy urzędowych oraz udostępnianie kluczy do sal obrad oraz innych
pomieszczeń w Urzędzie;
13) przyjmowanie i wywieszanie w lokalu Urzędu pism sądowych i obwieszczeń komorniczych oraz innych
ogłoszeń; aktualizacja tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie.
4. Do głównych zadań stanowiska ds. obsługi Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:
1) obsługa techniczno-kancelaryjna Biura Rady Miejskiej i komisji, spotkań z wyborcami, dyżurów
przewodniczącego i wice- przewodniczącego Rady Miejskiej;
2) przyjmowanie i przekazywanie - za pośrednictwem sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji
oraz poszczególnych radnych;
3) ewidencja radnych, członków komisji oraz prowadzenie list obecności radnych z sesji i komisji Rady
Miejskiej,
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4) zbieranie dokumentacji wynikających z ograniczenia działalności gospodarczej dla osób pełniących
funkcje publiczne oraz ustawy o samorządzie gminnym – oświadczenia o działalności gospodarczej i o
stanie majątkowym radnych;
5) kontrola terminowego i prawidłowego pod względem formalnym przygotowania materiałów na sesje i inne
posiedzenia organów Rady;
6) sporządzanie projektu informacji z działalności Burmistrza;
7) obsługa sesji Rady i posiedzeń komisji Rady:
8) sporządzanie dokumentacji z obrad sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji,
9) prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady Miejskiej i udostępnianie ich do wglądu;
10) prowadzenie zbioru i rejestru zarządzeń Burmistrza;
11) przekazywanie do publikacji aktów prawa miejscowego wydawanych przez organa Gminy
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz do wiadomości publicznej;
12) przekazywanie wg właściwości uchwał Rady Miejskiej do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej;
13) prowadzenie ewidencji wniosków komisji, interpelacji radnych, wniosków i postulatów mieszkańców,
posłów i senatorów oraz przekazywanie ich do realizacji. Nadzorowanie ich wykonania i powiadamianie
wnioskodawców o stanie ich realizacji;
14) obsługa szkoleń radnych;
15) wykonywanie zadań związanych z wyborami: prezydenckimi, do Sejmu i Senatu, samorządów
terytorialnych, Parlamentu Europejskiego oraz referendum a także na ławników sądowych,
16) prowadzenie wykazu spółek i członków zarządów spółek oraz rad nadzorczych;
17) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i przekształcaniem spółek z udziałem Gminy oraz zbywanie
i nabywanie udziałów;
18) prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Gminy w spółkach prawa handlowego;
19) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w tym składanie Burmistrzowi informacji z
działalności spółek, analiza sprawozdań finansowych spółek oraz efektywności działania spółek i
gospodarowania majątkiem.
5. Do zadań stanowiska ds. obsługi strony internetowej i FB należy w szczególności:
1) redagowanie na promocyjnej stronie internetowej zakładki dotyczącej kalendarza imprez w mieście,
2) gromadzenie i opracowywanie informacji o imprezach organizowanych w mieście przez instytucje i
organizacje pozarządowe,
3) opracowanie graficzne materiałów promocyjnych i informacyjnych,
4) zarządzanie portalem internetowym Gminy na portalu społecznościowym Facebook oraz stroną internetową
www.zlotow.pl, organizacja obsługi i bieżąca aktualizacja,
5) współpraca z pracownikami urzędu oraz firmami zewnętrznymi w zakresie tworzenia multimedialnych form
informacji,
6) pozyskiwanie od pracowników Urzędu informacji i materiałów do promocyjnej strony internetowej miasta
oraz na portal społecznościowy, redagowanie przekazywanych przez informacji,
7) obsługa techniczno-kancelaryjna komisji doraźnych Rady Miejskiej w Złotowie, w tym: powiadamianie o
zwoływanych posiedzeniach, przygotowywanie kompletów materiałów na posiedzenia komisji,
protokołowanie przebiegu posiedzeń komisji,
8) prowadzenie ewidencji wniosków komisji, interpelacji radnych, wniosków i postulatów mieszkańców,
posłów i senatorów oraz przekazywanie ich do realizacji. Nadzorowanie ich wykonania i powiadamianie
wnioskodawców o stanie ich realizacji;
9) gromadzenie wszelkich materiałów informacyjnych na potrzeby archiwizacji.
6. Do głównych zadań stanowiska ds. alkoholowych należy w szczególności:
1) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, środków
odurzających i narkotyków, współpraca w tym zakresie z instytucjami i organizacjami działającymi w
sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i ochrony zdrowia,
propagowanie kampanii edukacyjnych oraz wprowadzanie lokalnych inicjatyw w tym zakresie;
2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) rozpatrywanie wniosków, zbieranie pełnych materiałów dowodowych i przedstawianie ich Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) naliczanie opłat ratalnych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przygotowywanie projektów zezwoleń oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń;
3) przygotowywanie projektów decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
4) prowadzenie ewidencji przychodów i wydatków z zakresu spraw alkoholowych;
5) kontrola przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie
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miasta Złotowa (placówki handlowe, usługowe i gastronomiczne);
6) przygotowywanie projektu Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz narkomanii, a po uchwaleniu przez radę jego realizacja i koordynacja, w tym opracowywanie
sprawdzań z jego wykonania;
7) przygotowywanie projektów planów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mieszkańców miasta;
8) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w przypadku wystąpienia epidemii;
9) współdziałanie ze stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia;
10) zgłaszanie organom inspekcji sanitarnej, a także zakładom służby zdrowia przypadków zachorowania i
podejrzenie zachorowania i zgonów na choroby zakaźne, natychmiast po otrzymaniu wiadomości.
7. Do głównych zadań stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
1. w sprawach obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
1) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej w części opisowej i graficznej;
2) opracowywanie planów działania (roczny i wieloletni);
3) organizowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej i szkolenia ludności z zakresu powszechnej
samoobrony;
4) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej
poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności;
5) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o
zagrożeniach;
6) tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
7) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia
i zdrowia na znacznym obszarze;
8) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia
zniszczeniem;
9) organizowanie akcji kurierskiej (opracowania i aktualizacja planu, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń);
10) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz
wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciw-pożarowych;
11) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne
do wykonywania zadań obrony cywilnej;
12) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych
organizacji ratowniczych oraz likwidacji klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
13) przygotowywanie opinii projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających
wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
14) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
15) opracowywanie informacji o realizacji zadań na wystąpienie Szefa OC Powiatu;
16) kontrolowanie przygotowań formacji obrony cywilnej do przeprowadzenia działań ratowniczych;
17) pozyskiwanie dotacji celowych na zadania obrony cywilnej realizowanych na szczeblu gminy;
18) planowanie zadań obronnych;
19) opracowywanie i bieżąca aktualizacja „Planu Funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Złotowie w
warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”;
20) opracowywanie dokumentacji dla podwyższonych stanów gotowości obronnej;
21) realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS);
22) realizowanie zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności;
23) szkolenie obronne;
24) budowanie bazy danych w programie „ARCUS”;
25) organizacja Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Planu Reagowania
Kryzysowego;
26) opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Osiągania Wyższych Stanów Gotowości Urzędu do Reagowania
na Sytuacje Kryzysowe;
27) inne zadania zlecone przez wójta lub jego zastępcę zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i
zarządzania kryzysowego;
2. w sprawach ochrony informacji niejawnych:
1) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie oraz prowadzenie ewidencji dokumentacji pism
przychodzących i wychodzących zawierających informacje niejawne;
2) prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad obiegiem materiałów;
3) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne na zasadach określonych w
przepisach prawa;
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4) przekazywanie, po upływie wymaganego okresu, akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego.
8. Do głównych zadań informatyka w szczególności należy:
1) koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu, utrzymanie i rozwój sieci, sprzętu i programów
informatycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w tym zakresie;
2) wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych;
3) administrowanie siecią informatyczną Urzędu (nadawanie praw dostępu, konserwacja, zabezpieczanie
danych);
4) administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony;
5) planowanie i zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, w tym instalacja oprogramowania,
wdrażanie systemów informatycznych;
6) prowadzenie kontroli właściwego wykorzystania i użytkowania sprzętu informatycznego oraz
oprogramowania;
7) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
8) nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania, bieżąca konserwacja oraz
usuwanie uszkodzeń sprzętu komputerowego;
9) przygotowywanie i aktualizowanie raportów dotyczących sprzętu, sieci i oprogramowania;
10) zapewnienie warunków ochrony danych osobowych w systemie informatycznym
11) prowadzenie nadzoru nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych,
utrzymaniem domeny i na opiekę autorską nad programami komputerowymi;
12) nadzór nad stroną BIP i stroną promocyjną;
13) nadzorowanie przestrzegania polityki bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, w tym
wykonywanie zadań Administratora Systemu Informatycznego wg odrębnego zakresu zadań;
14) usuwanie awarii w funkcjonowaniu sprzętu komputerowego, oprogramowania i programów
komputerowych, współpraca z firmami świadczącymi usługi informatyczne w zakresie serwisu i
przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych sprzętu, sprawującymi opiekę autorską nad programami
komputerowymi;
15) organizowanie szkoleń pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem;
16) techniczna obsługa sesji i innych posiedzeń organizowanych w Urzędzie;
17) nadzór nad przekazywaniem sprawozdań do GUS w systemie informatycznym;
18) weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi
wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji na zasadach
przewidzianych w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
19) opracowanie szczegółowych zaleceń dotyczących ochrony fizycznej systemów i sieci wykorzystywanych
do opracowywania dokumentów niejawnych;
20) prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego na podstawie przepisów
ustawy o ochronie informacji niejawnych;
21) współpraca z Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie szkoleń, kontroli i ochrony
informacji niejawnych.
9. Do głównych zadań pracownika na stanowisku archiwista należy prowadzenie spraw związanych z
funkcjonowaniem archiwum zakładowego, a szczególności:
1) współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt,
tworzenia teczek akt i przygotowania akt do przekazania ich do archiwum zakładowego w terminie
przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej jednostki organizacyjnej,
2) przejmowanie, w stanie uporządkowanym materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej spraw
zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych, na podstawie spisów zdawczo - odbiorczych,
3) przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie pełnej jej ewidencji,
4) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
5) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie
nieuporządkowanym,
6) udostępnianie i wypożyczanie akt na zasadach określonych w odpowiednich przepisach,
7) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce
organizacyjnej jednostki,
8) przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli pooszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób,
zdarzeń czy problemów,
9) wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. "B"), której
okres przechowywania już minął,
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10) wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej (kat. "A") i udział w
przekazywaniu jej do właściwego archiwum państwowego,
11) utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z właściwym archiwum państwowym nadzorującym dane
archiwum zakładowe,
12) prowadzeniem nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w
zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt
spraw,
13) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
14) dbanie o ład i porządek oraz estetyczny wygląd archiwum,
15) kontrolowanie warunków (temperatury i wilgotności) w pomieszczeniach, w których znajduje się
archiwum,
16) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w
archiwum zakładowym.
10. Do głównych zadań pracownika na stanowisku robotnik gospodarczy należy:
1) w zakresie sprawowania funkcji gospodarza targowiska:
a) inkaso opłaty targowej od osób dokonujących na obszarze miasta Złotowa czynności podlegających
opłacie targowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, wydawanie pokwitowań na
ustalonych blankietach, rozliczanie się z pobranych kwot w dniu ich pobrania, poprzez wpłacenie w kasie
Urzędu Miejskiego w Złotowie do godz. 13:00 zainkasowanych kwot;
b) reagowanie na przypadki nieprzestrzegania przez handlujących przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych
oraz innych uprawniających do sprzedaży na targowisku;
c) prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania targowiska, w tym przygotowywanie
projektów umów dotyczących rezerwacji miejsca pod stoisko handlowe, przeprowadzanie przetargów na
rezerwację miejsc do handlowania,
d) kontrola przestrzegania warunków określonych w umowach na rezerwację,
e) informowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Złotowie o wszelkich nieprawidłowościach i
problemach związanych z wypełnianiem obowiązków gospodarza targowiska;
2) w zakresie kontroli uiszczania opłat za parkowanie pojazdów:
a) dokonywanie kontroli uiszczania opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania
zlokalizowanych na terenie miasta Złotowa,
b) w przypadku stwierdzenia braku uiszczenia opłaty, przygotowywanie projektu wezwania do uiszczenia
opłaty dodatkowej wraz z drukiem oświadczenia zawierającym wyjaśnienia dodatkowe;
c) przygotowywanie wniosku do Starostwa Powiatowego w Złotowie o udostępnienie danych lub informacji z
centralnej ewidencji, celem ustalenie właściciela pojazdu;
d) sporządzanie miesięcznych zestawień nałożonych opłat dodatkowych i przekazywanie ich do księgowości,
e) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem parkometrów na terenie miasta Złotowa;
w tym zamawianie papieru do drukarki i jego wymiana, wymiana części i przeprowadzanie drobnych
napraw i uszkodzeń, opróżnianie skarbca w parkomacie i niezwłoczne przekazywania jego zawartości wraz
z wydrukiem zestawienia ilości monet i kwot do banku obsługującego Gminę Miasto Złotów.
§ 30. 1. Do głównych zadań Referatu Rozwoju Lokalnego należy realizacja zadań wynikająca z przepisów o:
systemie oświaty, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
dostępie do informacji publicznej, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sporcie, usługach
turystycznych .
2. Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego sprawuje bezpośredni nadzór nad podległymi stanowiskami pracy:
1) stanowisko ds. oświaty i kultury;
2) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy;
3) stanowisko ds. promocji;
4) stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
5) stanowisko ds. rozwoju.
3. Do głównych zadań kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego należy:
1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub wynikającej z innych
przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza, na podstawie upoważnienia Burmistrza,
2) kierowanie pracą referatu i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad sprawami związanymi z:
a) promocją Gminy,
b) pozyskiwaniem funduszy,
c) sprawami z zakresu sportu i turystyki,
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d) współpracy z organizacjami pożytku publicznego,
3) wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie ustalonym przez Burmistrza, w tym prawo do podpisywania w
imieniu Burmistrza zarządzeń;
4) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez klientów Urzędu;
5) przeprowadzanie kontroli w ramach kontroli zarządczej na podstawie planu kontroli i zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
6) wykonywanie innych czynności kontrolnych zlecanych przez Burmistrza;
7) udział w posiedzeniach komisji Rady oraz sesjach Rady Miejskiej w Złotowie.
4. Do głównych zadań stanowiska ds. oświaty i kultury należy:
1) rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej;
2) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem prowadzenia szkoły, w tym przygotowywanie
projektów uchwał w tej sprawie;
3) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek podległych za poprzedni rok
szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów celem przedłożenia organowi Gminy;
4) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę, a także określaniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów;
5) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę publicznych
przedszkoli;
6) współdziałanie z kuratorium oświaty w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej
polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa, a także w zakresie kształtowania i rozwoju
bazy materialnej szkół i placówek oraz w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w
tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej;
7) prowadzenie wszelkich spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu na stanowisko dyrektora
publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami
wykonawczymi w tym zakresie;
8) kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież obowiązaną, zgodnie z przepisami
ustawy o systemie oświaty, do spełniania tego obowiązku;
9) opiniowanie rocznego arkusza organizacji pracy przedszkoli i szkół podstawowych, zapewnienie dzieciom
w wieku lat 5 prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego;
10) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania;
11) przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom
oświatowym z budżetu Gminy Miasto Złotów;
12) koordynacja nad zbiorczym zestawieniem sprawozdawczości oświatowej, prowadzenie i aktualizacja
Systemu Informacji Oświatowej (SIO) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
13) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli
szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, w tym prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania;
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród pracownikom placówek oświatowych;
15) przygotowywanie opinii dotyczących wydawania zezwoleń na założenie szkoły niepublicznej;
16) prowadzenie rejestru placówek oświatowych;
17) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w
przedszkolach publicznych;
18) dokonywanie analiz potrzeb remontowych, modernizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek;
19) organizowanie w uzgodnieniu z dyrektorami szkół dowozu uczniów do szkół, przygotowywanie umowy na
dowozy i opiekę uczniów w czasie dowozu z terenu Gminy;
20) sprawowanie nadzoru i kontroli nad poległymi jednostkami oświatowymi w zakresie posiadanego mienia;
21) weryfikowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, ustalanie
wysokości tej pomocy, informowanie dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do
otrzymania pomocy oraz rozliczanie tej pomocy;
22) rozpatrywanie wniosków indywidualnych o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników, ustalanie wysokości tej pomocy oraz jej rozliczanie;
23) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji;
24) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i
opieki w czasie przewozu do najbliższej placówki;
25) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem żłobków lub klubów dziecięcych lub ich zespołów;
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26) prowadzenie rejestru prowadzonych żłobków lub klubów dziecięcych oraz publikowanie go w Biuletynie
Informacji Publicznej;
27) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz
opłacaniem i finansowaniem składki na to ubezpieczenie;
28) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia
dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania oraz prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości
wynagrodzenia;
29) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem otwartego konkursu na dziennych opiekunów;
30) sprawowanie nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i
jakości świadczonej opieki;
31) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej;
32) przygotowanie projektów uchwał Rady o utworzeniu samorządowej instytucji kultury określającej jej
nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania oraz projekt uchwały w sprawie nadania jej statutu;
33) prowadzenie rejestru instytucji kultury;
34) prowadzenie wszelkich spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu na stanowisko dyrektora
instytucji kultury oraz odwołaniem dyrektora instytucji kultury;
35) prowadzenie wszelkich spraw związanych z połączeniem, podziałem instytucji kultury, likwidacją
instytucji kultury.
5. Do głównych zadań stanowiska ds. pozyskiwania funduszy należy:
1) pozyskiwanie informacji z instytucji krajowych o możliwości pozyskiwania środków krajowych i funduszy
europejskich na realizację inwestycji gminnych,
2) analizowanie dostępnych programów i źródeł finansowania pod kątem oceny uwarunkowań związanych z
możliwością realizacji przez Gminę przedsięwzięć ze środków zewnętrznych,
3) analizowanie i ocenianie poszczególnych projektów Gminy na etapie programowania pod kątem zgodności
z wymogami i kryteriami aplikacji do poszczególnych programów w celu weryfikacji możliwości
ubiegania się o dofinansowanie,
4) przygotowywanie informacji i zestawień, dotyczących planowanych i realizowanych przedsięwzięć,
5) inicjowanie i koordynacja działań związanych z przygotowaniem aplikacji do planowanych konkursów,
6) opracowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
przy współpracy w tym zakresie z merytorycznymi pracownikami urzędu i kierownikami gminnych
jednostek organizacyjnych,
7) opracowywanie niezbędnych dokumentów i załączników do wniosków o dofinansowanie,
8) współpraca z administracją rządową, samorządową, związkami, stowarzyszeniami gmin i ośrodkami
doradczymi, firmami konsultingowymi w zakresie pozyskiwania funduszy;
9) opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, porozumień i instrukcji związanych z
pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz realizacją projektów i programów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
10) wnioskowanie do Skarbnika Gminy o zabezpieczenie udziału własnego Gminy w inwestycjach
dofinansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
11) prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej projektu pod względem przepływu dokumentów,
12) koordynowanie i monitorowaniem procedur obiegu wszelkich dokumentów, w tym dokumentów
księgowych dotyczących przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy krajowych i zagranicznych
oraz ich przestrzeganie,
13) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków, przygotowywanie
dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów,
przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń (rozliczanie
transz, pożyczek i otrzymanych dotacji),
14) terminowe rozliczanie dotacji otrzymanej na realizację przedsięwzięcia,
15) sporządzanie pełnej sprawozdawczości z realizacji inwestycji gminnych dofinansowanych ze źródeł
krajowych i zagranicznych, w celach informacyjnych i statystycznych,
16) organizowanie i realizowanie działań promocyjno–informacyjnych o pozyskanych środkach zewnętrznych,
17) monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości realizowanych zadań z wykorzystaniem środków
pozabudżetowych oraz przekazywanie danych do promocyjnej strony internetowej miasta Złotowa oraz ich
aktualizowanie.
6. Do zadań stanowiska ds. promocji należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z promocją walorów i potencjału turystycznego miasta,
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propagowanie osiągnięć miasta,
tworzenie bazy danych dla celów promocji,
gromadzenie i opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
współpraca z jednostkami samorządowymi, administracją rządową i stowarzyszeniami w sprawach
promowania miasta i regionu,
6) opracowywanie i zlecanie do wykonania materiałów promocyjnych – gadżetów promujących miasto
Złotów oraz ich upowszechnianie.
7) koordynacja imprez miejskich, współdziałanie w organizowaniu uroczystości miejskich i państwowych,
8) organizowanie promocji przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i artystycznych odbywających się w
mieście.
9) bieżące informowanie opinii publicznej o zamierzeniach, planach i działaniach Gminy za pomocą lokalnej
prasy, telewizji oraz radia i internetu – zgodnie z przyjętymi procedurami,
10) informowanie o działaniach, inicjatywach i programach podejmowanych przez organa Gminy, oraz o
decyzjach władz samorządowych – zgodnie z przyjętymi procedurami,
11) przygotowanie sprawozdań i prezentacji multimedialnych na temat działalności organów miast,
12) analizowanie publikacji prasowych, reagowanie na krytykę prasową; udzielanie odpowiedzi na publikacje
prasowe i materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności
organu Gminy i Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
13) organizowanie kontaktów publicznych Burmistrzowi i innym upoważnionym pracownikom, realizowanych
z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu,
14) współdziałanie w realizacji obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego w ustawie o
dostępie do informacji publicznej.
15) koordynowanie badań opinii mieszkańców Złotowa dla potrzeb organów samorządowych –
opracowywanie ankiet, sondaży i ich wyników.
16) planowanie i koordynowanie realizacji badania opinii klientów Urzędu Miejskiego na temat jakości
obsługi.
17) prowadzenie spraw związanych z nadaniem wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Złotowa”, w tym
przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadania wyróżnienia.
18) prowadzenie spraw związanych z zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w
wyznaczonych do tego miejscach oraz uprawiających sporty wodne: uchwały w sprawie wykazu
planowanych kąpielisk na terenie Gminy, prowadzenie ewidencji kąpielisk i jego aktualizowanie,
19) prowadzenie spraw związanych z zaszeregowaniem pól biwakowych, w tym prowadzenie ewidencji pól
biwakowych,
20) prowadzenie spraw związanych z oceną spełniania przez obiekt hotelarski określonych wymagań,
przygotowywanie projektu decyzji o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego, zmianę lub potwierdzenie
zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, a także ewidencji obiektów świadczących usługi,
21) współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy, w tym przygotowywanie informacji
turystycznej i przekazywanie jej na promocyjną stronę internetową miasta.
22) opracowywanie i realizacja programów wizyt przedstawicieli miast partnerskich,
23) organizacja wyjazdów przedstawicieli gminy w celu nawiązania bądź kontynuowania współpracy z
gminami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
7. Do głównych zadań stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi należy:
1) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposób konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji;
2) przygotowywanie zarządzeń w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu zadań własnych Gminy na dany rok oraz ich publikacja;
3) przygotowywanie zarządzeń w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych
ofert;
4) rozpatrywanie złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy na dany
rok;
5) przygotowywanie projektów umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji
zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3;

2)
3)
4)
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6) przygotowywanie zarządzeń w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, zarządzeń w
sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert oraz publikacja zarządzeń;
7) przygotowywanie, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, sprawozdania z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni, celem przedłożenia organowi Gminy;
8) rozpatrywanie wniosków organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tym przygotowywanie zarządzeń w sprawie
ogłoszenia ofert, publikacja zarządzeń, przygotowywanie projektów umów o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym;
9) przygotowanie projektu uchwały określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego dot. tworzenia
warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, wskazując w uchwale cel publiczny z
zakresu sportu, który Gmina zamierza osiągnąć;
10) przygotowanie projektów zarządzeń w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu
na terenie Gminy Miasto Złotów na dany rok;
11) prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów, w tym
rozpatrywanie projektów na wsparcie rozwoju sportu oraz sporządzanie projektów umów określających
szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu;
12) kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji pod względem
finansowym i merytorycznym;
13) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w
działalności sportowej;
14) przygotowywanie projektu zarządzeń w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego;
15) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i
tryb działania Rady Gminnej, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Gminnej;
16) kontrola prawidłowości wydatkowania przydzielonych środków na realizację zadań, w tym
przeprowadzanie kontroli merytorycznej, a następnie kontroli rozliczeń finansowych organizacji
pozarządowych realizujących powierzone zadania publiczne;
17) wspieranie działań zmierzających do zwiększania udziału sektora pozarządowego w życiu publicznym
miasta;
18) przygotowanie i aktualizacja internetowej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na
terenie miasta Złotowa;
19) opracowywanie aplikacji na pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów miękkich w
sferze społecznej.
8. Do głównych zadań stanowiska ds. rozwoju należy:
1) prowadzenie prac związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i aktualizacją programu „Złotowska
Rodzina na 5”,
2) prowadzenie prac związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i aktualizacją Programu Rozwoju
Przedsiębiorczości w Gminie,
3) współpraca z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami w zakresie
rozwoju przedsiębiorczości w Gminie,
4) podejmowanie działań stymulujących aktywność gospodarczą Gminy oraz popularyzujących
i promujących Gminę jako dogodne i atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej i
inwestycyjnej, bezpośrednia obsługa i świadczenie pomocy inwestorom zamierzającym lokować swoje
inwestycje w Gminie oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy w zakresie polityki gospodarczej i
inwestycyjne w kraju i zagranicą,
5) współpraca i sprawowanie opieki nad przedsiębiorcami i inwestorami, w zakresie ich kontaktów z
Urzędem, jednostkami podległymi Gminie, monitoring przepływu informacji na linii urząd –
przedsiębiorca,
6) stała współpraca z krajowymi i zagranicznymi mediami w zakresie promocji gospodarczej,
7) przygotowywanie i koordynacja imprez promocyjnych, informujących o potencjale gospodarczym Gminy,
8) promocja gospodarcza Gminy poprzez przygotowywanie i promocje oferty inwestycyjnej, udział w targach
gospodarczych, promocję lokalnych przedsiębiorstw;
9) koordynowanie współpracy ze społecznościami lokalnymi, innymi podmiotami zagranicznymi z miast i
gmin partnerskich;
10) prezentacja oferty wykorzystującej walory inwestycyjne Gminy oraz podmiotów współpracujących z
Gminą, w krajowych i zagranicznych mediach informacyjnych, na targach, konferencjach, sympozjach i
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innych,
11) redagowanie na stronie internetowej Gminy zakładki poświęconej przedsiębiorcom,
12) weryfikowanie danych potrzebnych do przygotowania ofert inwestycyjnych,
13) przygotowywanie broszur reklamowych związanych z rozbojem gospodarczym Gminy i jej terenami
inwestycyjnymi,
14) współpraca z partnerami polskimi i zagranicznymi w zakresie inicjowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
organizacja spotkań ze środowiskiem biznesowym, organizacja i uczestnictwo w spotkaniach Burmistrza z
przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy oraz potencjalnymi inwestorami,
15) prowadzenie i aktualizowanie bazy kontaktów przedstawicieli: przedsiębiorcy lokalnego, działu
marketingu firm, potencjalnego inwestora,
16) analizowanie potrzeb przedsiębiorców, inwestorów i potencjalnych inwestorów, przygotowywanie i
aktualizowaniem materiałów informacyjnych,
17) przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania Rady Gospodarczej Miasta Złotowa, pełniącej
funkcje opiniodawcze i doradcze w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym Gminy,
18) współpraca z Radą Gospodarczą Miasta Złotowa oraz organizowanie posiedzeń,
19) koordynowanie i udział w opracowywaniu i monitorowaniu realizacji strategii rozwoju miasta
i programów rozwojowych;
20) prowadzenie spraw związanych z Euro Eco Festivalem;
21) prowadzenie dokumentacji spółek i członków zarządów spółek oraz rad nadzorczych;
22) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i przekształcaniem spółek z udziałem Gminy oraz zbywanie
i nabywanie udziałów;
23) prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Gminy w spółkach prawa handlowego;
24) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w tym składanie Burmistrzowi informacji z
działalności spółek, analiza sprawozdań finansowych spółek oraz efektywności działania spółek i
gospodarowania majątkiem.
§ 31. 1. Do głównych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii należy realizacja zadań
wynikających z przepisów o: gospodarce nieruchomościami, ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gmin, ochronie środowiska, ochronie przyrody, odpadach, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawie
wodnym.
2. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii sprawuje bezpośredni nadzór nad podległymi
stanowiskami pracy:
1) stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej;
2) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami;
3) stanowisko ds. ochrony środowiska;
4) stanowisko ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury;
5) pomoc administracyjna;
6) robotnik gospodarczy.
3. Do głównych zadań stanowiska ds. gospodarki mieszkaniowej należy:
1) reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych w oparciu o ustawę o własności lokali;
2) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy (lokalami mieszkalnymi i socjalnymi) oraz sprawowanie
nadzoru w tym zakresie nad Miejskim Zakładem Gospodarki Lokalami w Złotowie (MZGL);
3) prowadzenie spraw związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych z zasobów komunalnych; w tym
najmu lokali mieszkalnych;
4) współdziałanie ze Złotowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego z zakresie realizacji gminnego
budownictwa mieszkaniowego;
5) nadzór nad wykonaniem wniosków i interwencji dot. gospodarowania lokalami;
6) prowadzenie spraw repatriantów dotyczących udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin;
7) prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, w tym przygotowywanie projektów decyzji
podziałowych;
8) prowadzenie spraw dot. ustalania numeracji, w tym wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru
porządkowego nieruchomości.
4. Do głównych zadań stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami należy:
1) analiza obrotu nieruchomościami Gminy oraz możliwości ich zagospodarowania;
2) prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości w zakresie i na zasadach określonych w
przepisach prawa;
3) sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz użytkowników
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wieczystych, będących osobami fizycznymi lub osobami prawnymi;
4) prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących
własność Gminy;
5) prowadzenie całości spraw związanych z darowizną nieruchomości stanowiących własność Gminy;
6) prowadzenie całości spraw związanych z użyczaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy, w
tym przygotowanie projektów umów użyczenia i nadzorowanie przestrzegania warunków tych umów;
7) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości, z zamianą nieruchomości Gminy;
8) prowadzenie spraw w zakresie uwłaszczania w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami;
9) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia;
10) prowadzenie całości spraw związanych z wydzierżawianiem i wynajmowaniem gruntów Gminy;
11) naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z gruntów Gminy;
12) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu;
13) rejestracja użytkowników wieczystych gruntów gminnych i wysokości opłat rocznych z tym związanych
(przypisy i odpisy opłat);
14) rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego i przygotowywanie projektu pism w tej sprawie;
15) ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku jej scalania,
podziału lub na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Gminy;
16) ustalenie rent planistycznych związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w przypadku uchwalenia
lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;
17) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami właścicieli nieruchomości wynikającymi z obniżenia
wartości użytkowej ich nieruchomości wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
18) ustalenie odszkodowania w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z
ochroną zasobów środowiska;
19) ustanawianie służebności drogowych i gruntowych na nieruchomościach Gminy;
20) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości na warunkach określonych w przepisach
prawa;
21) przygotowywanie projektów decyzji o ustanawianiu trwałego zarządu lub przekazania zarządu między
jednostkami, bądź stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu;
22) realizacja spraw dotyczących mienia pozostawionego na terenach nie wchodzących w skład obecnego
obszaru państwa;
23) prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości;
24) prowadzenie spraw rolnych Gminy i współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami krajowymi i
Unią Europejską;
25) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektu wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
26) prowadzenie spraw związanych z Powszechnym Spisem Rolnym oraz z wyborami do Izb Rolniczych;
27) prowadzenie archiwum zakładowego.
5. Do głównych zadań stanowiska ds. ochrony środowiska należy:
1) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, gleby, wody i powietrza;
2) przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, a w szczególności ustaleń miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dot. ochrony środowiska;
3) współpraca przy opracowywaniu programu ochrony środowiska, a także innych dokumentów, których
konieczność opracowania wynika z odpowiednich ustaw w zakresie ochrony środowiska oraz aktów
wykonawczych do tych ustaw;
4) realizowanie zadań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, w tym przygotowywanie projektów uchwał
Rady o ustanowienie granic parku;
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady o wprowadzeniu form ochrony przyrody dla krajobrazu,
ochrony gatunkowej flory i fauny na zasadach określonych przepisami prawa;
6) sporządzanie sprawozdań z programu ochrony środowiska, z realizacji krajowego programu oczyszczania
ścieków komunalnych, a także innych dokumentów, których konieczność opracowania wynika z
odpowiednich ustaw w zakresie ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
7) realizowanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody, w tym nakładanie wymaganych prawem
opłat i kar;
8) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem energetycznym Gminy, w tym opracowanie i
aktualizowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
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zgodnie z wymaganiami ustawy prawo energetyczne;
9) współdziałanie w zakresie edukacji ekologicznej;
10) prowadzenie akcji sanitarno – porządkowych (deratyzacja);
11) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed hałasem i wibracjami;
12) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym
przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia;
13) opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w wyniku której powstają odpady niebezpieczne;
14) wyrażanie zgody na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów na warunkach określonych w przepisach
prawa;
15) przygotowywanie projektów zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych oraz prowadzenie wykazu wydanych decyzji;
16) prowadzenie i aktualizacja ewidencji składowisk odpadów na terenie Gminy;
17) nadzór nad składowiskiem odpadów, w tym nadzorowanie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów;
18) prowadzenie i aktualizacja rejestru umów zawartych pomiędzy prowadzącymi działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych z właścicielami nieruchomości;
19) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
20) prowadzenie spraw związanych z odpadami niebezpiecznymi, w tym z usuwaniem azbestu i wyrobów
zawierających azbest oraz odpadami innymi niż niebezpieczne;
21) realizowanie zadań wynikających z przepisów geologii oraz górnictwa.
6. Do głównych zadań stanowiska ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury należy:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury komunalnej, targowisk, oczyszczania miasta,
usług komunalnych, oświetlenia miejsc publicznych i dróg, funkcjonowania gminnych dróg, ulic, mostów i
placów, terenów zieleni, cmentarza komunalnego oraz współpraca z podmiotami wykonującymi zadania
Gminy Miasto Złotów w wyżej wymienionym zakresie i wysypisk śmieci;
2) sprawowanie opieki nad gospodarką energii elektrycznej wykorzystywaną do celów komunalnych (m. in.
oświetlenie ulic, parków), w tym planowanie oświetlenia miejsc i dróg publicznych znajdujących się na
ternie Gminy, dbanie o prawidłowy stan technicznych oświetlenia oraz rozliczanie kosztów ponoszonych
na te zadania;
3) współpraca ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska w zakresie opracowanie projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
4) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem wspólnie z innymi podmiotami zadań w zakresie
infrastruktury komunalnej, m.in. zagospodarowanie terenów przylegających do ulic, placów i innych
nieruchomości użyteczności publicznej;
5) pełnienie funkcji członka Komitetu do spraw wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
6) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi na terenie Gminy Miasto Złotów w
zakresie remontów, bieżącego utrzymania i ochrony dróg i mostów, zimowego utrzymania dróg,
utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacji deszczowej oraz rozliczanie kosztów ponoszonych na te
zadania;
7) nadzór nad prawidłowym oznakowaniem dróg, ulic, placów;
8) rozpatrywanie wniosków dotyczących zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych oraz
opracowywanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego;
9) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów, których masa całkowita przekracza ograniczenie dla danej
drogi oraz wydawanie opinii dotyczącej korzystania z parkingów miejskich;
10) współdziałanie w zakresie jazdy przewoźników w regularnym transporcie z PKP, PKS i innymi
podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi;
11) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, książek obiektów mostowych, ewidencji przepustów, wykazu
dróg powiatowych i wojewódzkich oraz prowadzenie okresowych kontroli dróg i obiektów mostowych;
12) prowadzenie spraw w zakresie czasowego zamknięcia ruchu drogowego na terenie miasta;
13) planowanie, organizacja i zarządzanie ruchem drogowym pod względem bezpieczeństwa, sprawności i
efektywności, w tym reprezentowanie Gminy Miasto Złotów w Powiatowej Komisji ds. Zarządzania
Ruchem na drogach w tym dokonywanie uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas
zorganizowanej procesji, pielgrzymek, zgromadzeń lub innych imprez;
14) współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich w zakresie dotyczącym bieżącego utrzymania
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i eksploatacji dróg na odcinkach przebiegających przez Gminę,
15) prowadzenie spraw związanych z melioracjami wodnymi na terenie Gminy Miasto Złotów, utrzymywanie
w sprawności miejskich urządzeń melioracyjnych;
16) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i remontami urządzeń komunalnych będących własnością
Gminy Miasto Złotów, tj.: fontann, urządzeń zabawowych, ławek, ogrodzeń;
17) nadzorowanie i dbałość o utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej;
18) sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzem wojennym;
19) współpraca w zakresie szczepienia psów i prowadzenia walki ze wścieklizną;
20) realizowanie zadań własnych Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezpańskimi, współpraca ze
służbami weterynaryjnymi oraz innymi odpowiedzialnymi za wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
21) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;
22) organizowanie okolicznościowego wystroju miasta;
23) zabezpieczanie terenów przed powstaniem „dzikich” wysypisk i uprzątanie ich;
24) organizowanie pracy, kontrolowanie i ocena zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych,
prac społecznie użytecznych i interwencyjnych oraz osób wykonujących prace na cele społeczne;
25) wykonywanie zadań związanych z projektowaniem i utrzymaniem parków komunalnych i innych terenów
zieleni;
26) rozpatrywanie wniosków o wyrąb i sprzedaż drewna opałowego, w tym naliczanie opłat zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
27) wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie,
28) przygotowywanie inwestycji drogowych - ocena obszaru inwestycji, określenie zakresu, formy i
technologii wykonania robót, uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń;
29) prowadzenie spraw związanych z realizowaniem przez Gminę inwestycji drogowych – wyłonienie
wykonawcy, rozwiązywanie zagadnień techniczno - organizacyjnych w trakcie realizacji budowy,
zakończenie budowy wraz z oddaniem do użytkowania;
30) koordynowanie i prowadzenie spraw w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarnego, czystości i
porządku w gminie, w tym prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją szaletów
publicznych.
7. Do zadań pracownika na stanowisku pomoc administracyjna należy w szczególności:
1) opracowywanie dokumentów z zakresu przekształcenia nieruchomości gruntowych w prawo własności,
oraz z zakresu sprzedaży nieruchomości.
2) pomoc w prowadzeniu dokumentacji z zakresu ustalania danych wynikających z dostępu do bazy
elektronicznych ksiąg wieczystych.
3) współudział w usuwaniu i aktualizacji kart użytkowników wieczystych w systemie komputerowym.
4) współudział w prowadzeniu rejestrów wymiarowych: sprzedaży mienia komunalnego, użytkowników
wieczystych, przekształceń nieruchomości gruntowych, dzierżaw , kosztów przygotowania nieruchomości
do zbycia.
5) kompletowanie, segregowanie wytworzonej dokumentacji w zakresie przekształcenia prawa własności
gruntów.
6) przygotowanie korespondencji do wysyłki.
7) przygotowywanie projektu pism urzędowych, umów, aneksów.
8) przygotowywanie korespondencji do wysyłki, kopertowanie, wypisywanie potwierdzeń odbioru, wpinanie
aktów notarialnych i wytworzonej dokumentacji do akt zbiorowych nieruchomości gruntowych.
9) wpinanie aktów notarialnych i wytworzonej dokumentacji do akt zbiorowych nieruchomości gruntowych.
10) przygotowanie dokumentów z zakresu przekształcenia nieruchomości gruntowych w prawo własności,
oraz z zakresu sprzedaży nieruchomości.
11) współudział w prowadzeniu rejestrów wymiarowych: sprzedaży mienia komunalnego, użytkowników
wieczystych, przekształceń nieruchomości gruntowych, dzierżaw, kosztów przygotowania nieruchomości
do zbycia.
12) zdobywanie wiedzy na temat Programu „Czyste Powietrze”.
13) obsługa mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”.
14) obsługa wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.
8. Do zadań pracownika na stanowisku robotnik gospodarczy należy w szczególności:
1) wykonywanie prac porządkowych na terenach zieleni miejskiej, w tym: grabienie, koszenie;
2) nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionym w ramach robót publicznych, prac społecznie
użytecznych i interwencyjnych oraz aresztantów;
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3)
4)
5)
6)
7)

prowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie miasta Złotowa;
podlewanie terenów zieleni na terenie miasta Złotowa;
obsługa sprzętu: kosiarka, grabie, haczka, piła;
demontaż i montaż, a także mycie znaków drogowych, ogrodzeń, barierek itp.;
ręczne odśnieżanie.

§ 32. 1. Do głównych zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej należy realizacja zadań
wynikających z przepisów o: planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, drogach publicznych, prawo
budowlane, zamówienia publiczne.
2. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej sprawuje bezpośredni nadzór nad podległymi
stanowiskami pracy:
1) stanowisko ds. inwestycji i remontów;
2) stanowisko ds. gospodarki przestrzennej;
3) stanowisko ds. drogownictwa i warunków zabudowy;
4) stanowisko ds. zamówień publicznych.
3. Do głównych zadań stanowiska ds. inwestycji i remontów należy:
1) opracowywanie planów inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów;
2) planowanie i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
Gminy Miasto Złotów;
3) koordynowanie i realizacja zadań w zakresie przygotowania do budowy, rozbudowy, przebudowy,
modernizacji i remontów obiektów o charakterze użyteczności publicznej, miejskich obiektów
budowlanych, w tym dróg gminnych, parkingów, placów, ciągów komunikacyjnych oraz terenów dla
budownictwa mieszkaniowego i rozwoju Gminy Miasto Złotów;
4) nadzór merytoryczny i finansowy nad prowadzonymi przez Gminę inwestycjami i remontami, w tym
dokonywanie odbioru robót i rozliczanie zadań zakończonych oraz przekazywanie obiektów do
użytkowania;
5) współdziałanie w budowie, modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich oraz ich bieżących remontach
na odcinkach przebiegających przez Gminę Miasto Złotów;
6) współpraca ze stanowiskiem ds. pozyskiwania funduszy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie
zadań inwestycyjnych ze źródeł krajowych i zagranicznych;
7) terminowe rozliczanie otrzymanej dotacji, przestrzeganie procedur obiegu dokumentów dotyczących
inwestycji realizowanych z udziałem funduszy krajowych;
8) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
przekazywanie danych do promocyjnej strony internetowej miasta Złotowa oraz ich aktualizowanie;
9) organizowanie i monitorowanie procesów wyboru podmiotów mających świadczyć usługi w obszarze
energetycznym (konsultacyjne, nadzorcze) oraz wyboru projektów z zakresu efektywności energetycznej
(m.in. w budownictwie, transporcie, przemyśle, turystyce, handlu) i wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, które zostaną zrealizowane w mieście,
10) inicjowanie działań modernizacyjnych istniejącego oświetlenia ulicznego i oświetlenia wewnętrznego,
11) podejmowanie działań zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii w sektorze publicznym
miasta, w tym m.in.: terminowe sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i przekazywanie ich do
księgowości,
12) analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej, gazu,
13) monitoring i analiza zużycia energii w obiektach gminych (bieżący rejestr kosztów i wielkości
energetycznych, informacja ogólna o obiektach),
14) monitorowanie budowlanych zmian termomodernizacyjnych i związanych z sieciami energetycznymi w
miejskich obiektach publicznych,
15) rozpowszechnianie dobrych praktyk, informacji na temat wdrażanych zadań i projektów, w tym:
propagowanie pro-energetycznych i pro-ekologicznych zachowań wśród nieenergetyków, w szczególności
propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie miasta, wdrażanie i
propagowanie nowych sposobów oszczędności energii w tym między innymi merytoryczny nadzór i
konsultacje programów o tematyce energetycznej.
4. Do głównych zadań stanowiska ds. gospodarki przestrzennej należy:
1) przygotowanie projektów uchwał Rady:
a) o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
b) o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
c) o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian oraz
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pokrycia zobowiązań w związku z uchwaleniem lub zmianą planu,
d) o stwierdzeniu zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa ze
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”,
2) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
3) współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oceny
aktualności „studium” i planów miejscowych Gminy Miasto Złotów oraz przestrzeganiem wymagań
ustawy prawo ochrony środowiska dotyczących utrzymania równowagi przyrodniczej i warunków
racjonalnej gospodarki zasobami środowiska,
4) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów
źródłowych dotyczących tych planów,
5) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie i stronie promocyjnej
internetowej miasta Złotowa uchwalonego studium i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
6) współpraca z komisją urbanistyczno - architektoniczną w zakresie przygotowywania projektów oceni
analiz miejskich planów zagospodarowania przestrzennego,
7) okresowe dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Złotów i
przygotowywanie wyników tej oceny,
8) analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
9) wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Złotów,
10) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,
11) wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części z ustaleniami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
12) opracowywanie opinii z zakresu planowania przestrzennego dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu,
na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego,
13) inicjowanie działań z zakresu ochrony zabytków, w tym składanie wniosków do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na
wciągnięcie do rejestru i prowadzenie rejestru zabytków,
14) opracowywanie Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Miasto Złotów,
15) opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i kart zabytków,
16) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów w zakresie nadzoru nad użytkowaniem obiektów
zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób zabezpieczający ich wartość zabytkową,
17) współdziałanie w opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy, w tym organizacja i prowadzenie prac
koncepcyjnych i planistycznych,
18) współpraca ze stanowiskiem ds. inwestycji i remontów w sprawie poprawy stanu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie rozwiązań urbanistycznych, komunikacyjnych, zabudowy mieszkaniowej i
przemysłowej,
19) współdziałanie w przygotowaniu materiałów do opracowań urbanistycznych nie będących planami
miejscowymi (konkursy, koncepcje zagospodarowania terenu) dotyczących terenów w granicach
administracyjnych miasta Złotowa.
5. Do głównych zadań stanowiska ds. drogownictwa i warunków zabudowy należy:
1) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom i placom oraz prowadzenie ich rejestru;
2) wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miasto Złotów oraz dróg gminnych w celu przeprowadzenia imprez (również masowych), takich jak:
zawody sportowe, rajdy, wyścigi, pochody, biegi, procesje itp.;
3) przygotowywanie projektów zezwoleń za zajmowanie pasa drogowego i naliczanie opłat oraz kar za
nielegalne zajęcie pasa drogowego, orzekanie o przywróceniu ich do stanu poprzedniego;
4) przygotowywanie zezwoleń na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej;
5) przygotowywanie projektów pism dotyczących wyrażenia zgody na wejście na nieruchomości stanowiące
własność Gminy w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi dotyczącymi budowy urządzeń
towarzyszących nadziemnych i podziemnych w pasach drogowych i poza pasem drogowym;
6) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
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ruchu drogowego oraz naliczanie stosownych opłat;
7) przygotowanie projektów pism dotyczących czasowego udostępnienia nieruchomości Gminy Miasto
Złotów na zorganizowanie imprezy na wolnym powietrzu (np. cyrk, wesołe miasteczko);
8) wskazywanie miejsc ustawienia tablic reklamowych, reklam, w tym przygotowywanie projektów umów na
zajęcie nieruchomości miejskich na ustawienie reklam;
9) prowadzenie spraw zbiórek publicznych, przyjmowanie zawiadomień, przygotowywanie projektów decyzji
w sprawach zgromadzeń publicznych, nadzór nad ich przebiegiem;
10) prowadzenie procedury administracyjnej związanej z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie rejestru wydanych decyzji, stwierdzanie wygaśnięcia
decyzji.
6. Do głównych zadań stanowiska ds. zamówień publicznych należy:
1) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane, usługi i dostawy, prowadzenie wszelkich spraw związanych z udzieleniem zamówień
publicznych określonych w przepisach prawa;
2) sporządzanie i przesyłanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w Biuletynie Zamówień
Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszczanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Złotowa (BIP);
3) występowanie do Prezesa Zamówień Publicznych w przypadkach przewidzianych ustawą prawo zamówień
publicznych;
4) sporządzanie protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
5) prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem, w tym
korespondencji z wykonawcami;
6) udział w pracach komisji przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego;
7) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz umów zawartych w wyniku zakończenia postępowania
przetargowego;
8) prowadzenie statystyki sprawozdawczej w zakresie prowadzonych spraw;
9) udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań wykonawcom oraz organom kontroli
zewnętrznej i wewnętrznej;
10) przygotowywanie informacji o realizacji zamówień publicznych;
11) nadzór formalny nad przestrzeganiem procedur przetargowych dotyczących udzielenia zamówień
publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w tym w postępowaniach poniżej progu
określonego w art. 11 ust. 8 ww. ustawy;
12) zlecanie drobnych napraw i konserwacji w pomieszczeniach Urzędu oraz inwentarza biurowego;
13) prowadzenie książki obiektu budowlanego Urzędu i budynków stanowiących mienie Gminy;
14) zlecanie i nadzór przeprowadzania okresowej kontroli obiektu budynków określonych powyżej oraz
prowadzenie spraw związanych z ich ubezpieczeniem;
15) zapewnienie technicznych warunków ochrony obiektu Urzędu, współpraca w tym zakresie z firmą
świadczącą usługi ochrony;
16) prowadzenie spraw związanych z zaopatrywaniem Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym
materiały biurowe i kancelaryjne, środki czystości oraz prowadzenie i nadzorowanie właściwej gospodarki
finansowej na zakup ww. materiałów, sprzętu i środków czystości;
17) prowadzenie magazynu materiałów biurowych, kancelaryjnych i środków czystości;
18) organizacja środków łączności i rozliczanie kosztów ich funkcjonowania;
19) analiza i rozliczanie kosztów funkcjonowania Urzędu (woda, prąd, ogrzewanie) oraz dbanie o terminowe
uiszczanie opłat z tym związanych.
§ 33.1. Do głównych zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności kierowanie i sprawowanie
bezpośredniego nadzoru nad:
1) sprawami związanymi z rejestracją stanu cywilnego oraz dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego;
2) ewidencją ludności zamieszkującą teren Gminy Miasto Złotów i realizacją zadań obywatelskich, w tym
wydawaniem dowodów stwierdzających tożsamość i prowadzeniem ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych oraz prowadzeniem spraw wojskowych związanych z rejestracją i
kwalifikacją wojskową oraz sprawami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich sprawuje bezpośredni nadzór nad podległymi stanowiskami pracy:
1) Zastępca kierownika;
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2) stanowisko ds. ewidencji ludności;
3) stanowisko ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej,
4) pomoc administracyjna.
3. Do głównych zadań stanowiska ds. ewidencji ludności należy:
1) dokonywanie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy;
2) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji ludności w systemie informatycznym na podstawie danych
osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego obywateli polskich na pobyt stały
lub czasowy i cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy;
3) prowadzenie i aktualizacja danych osobowych mieszkańców Gminy /imienno-adresowej/ pobytu
czasowego, przejściowego, osób ubezwłasnowolnionych i pozbawionych praw publicznych, osób
wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek;
4) prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie
oraz przygotowywanie projektów decyzji w tych zakresie;
5) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
(RZC);
6) prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o odmowie udostępnienia danych
osobowych oraz przygotowywanie projektów decyzji w tych zakresie;
7) wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru
mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC);
8) nadawanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL na podstawie art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 19
ustawy o ewidencji ludności;
9) sporządzenie wykazów z danych ewidencyjnych dla potrzeb szkół;
10) prowadzenie spisu wyborców, jego aktualizacja i sporządzanie spisu wyborców oraz uczestniczenie w
działaniach związanych z wyborami, referendami, spisami powszechnymi i innymi zadaniami
wymagającymi korzystania z rejestru mieszkańców.
4. Do głównych zadań stanowiska ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej należy:
1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie dowodu osobistego;
2) wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych;
3) przyjmowanie zgłoszeń o kradzieży, zagubieniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie
zaświadczeń w tym zakresie;
4) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami
osobistymi;
5) prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach dowodów osobistych (o odmowie
wydania dowodu osobistego oraz stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego) oraz przygotowywanie
projektów decyzji w tych zakresie;
6) prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o odmowie udostępnienia danych
osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie;
7) wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych zawierających pełny wykaz danych osoby,
której wniosek dotyczy;
8) nadawanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL na podstawie art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy
o ewidencji ludności;
9) prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenie kwalifikacji
wojskowej;
10) udział w przygotowaniach i przeprowadzaniu czynności związanych z kwalifikacją wojskową, w tym
przygotowywanie pism wzywających do stawienia się przed komisją lekarską, udział w pracach
powiatowej komisji lekarskiej;
11) współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi oraz
wykonywanie czynności określonych w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie;
12) przygotowywanie projektu decyzji o uznaniu żołnierza posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków
rodziny, o uznaniu żołnierza za żołnierza samotnego;
13) przygotowywanie projektu decyzji o wypłatę należności i opłat żołnierzom uznanym za posiadających na
wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w tym dokonanie
stosownych naliczeń;
14) zawiadamianie wojskowego komendanta uzupełnień o osobach o nieuregulowanym stosunku do
powszechnego obowiązku obrony;
15) wykonywanie zadań z zakresu obsługi działalności gospodarczej, w tym terminowe, zgodne z
obowiązującymi przepisami, dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
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Gospodarczej z wniosku CEIDG-1 do systemu informatycznego dot.:
a) rejestracji przedsiębiorcy;
b) zmiany danych w CEIDG;
c) zawieszenia działalności;
d) wznowienia działalności gospodarczej;
e) zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej - likwidacja działalności;
16) wydawanie zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji i zmianach wpisów, zaświadczeń potwierdzających
dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej;
17) udzielanie informacji z danych zawartych w ewidencji o wpisach przeniesionych w zakresie dotyczącym
historii wpisu przed datą jego migracji do CEIDG;
18) udostępnianie danych wpisu, które nie zostały przekazane do CEIDG z uwagi na wcześniejsze wykreślenie
z ewidencji działalności gospodarczej;
19) przechowywanie złożonych wniosków CEIDG-1 przedsiębiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami w
tym zakresie;
20) wydawanie zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową, prowadzenie
ewidencji zezwoleń i licencji oraz dokonywanie zmian danych zawartych w licencji na wniosek
przedsiębiorcy;
21) przygotowywanie zestawienia dot. liczby i zakresu udzielonych uprawnień na krajowy transport drogowy i
terminowe przesyłanie właściwej administracji rządowej;
22) wydawanie zezwoleń na prowadzenie targowisk i przedkładanie propozycji regulaminów ich
funkcjonowania;
23) tworzenie korzystnych warunków i udzielenia pomocy podmiotom gospodarczym w ich rozwoju;
24) informowanie organów Gminy i jednostek rządowych o występujących zagrożeniach w przypadku
likwidacji określonych podmiotów gospodarczych.
5. Do głównych zadań pracownika na stanowisku pomoc administracyjna należy w szczególności:
1) dokonywanie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy;
2) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji ludności w systemie informatycznym na podstawie danych
osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego obywateli polskich na pobyt stały
lub czasowy i cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy;
3) prowadzenie i aktualizacja danych osobowych mieszkańców Gminy /imienno-adresowej/ pobytu
czasowego, przejściowego, osób ubezwłasnowolnionych i pozbawionych praw publicznych, osób
wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek;
4) prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie
oraz przygotowywanie projektów decyzji w tych zakresie;
5) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
(RZC);
6) prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o odmowie udostępnienia danych
osobowych oraz przygotowywanie projektów decyzji w tych zakresie;
7) wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru
mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC);
8) nadawanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL na podstawie art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 19
ustawy o ewidencji ludności;
9) sporządzenie wykazów z danych ewidencyjnych dla potrzeb szkół;
10) prowadzenie spisu wyborców, jego aktualizacja i sporządzanie spisu wyborców oraz uczestniczenie w
działaniach związanych z wyborami, referendami, spisami powszechnymi i innymi zadaniami
wymagającymi korzystania z rejestru mieszkańców.
6. Do głównych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) wydawanie zaświadczeń: o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych
dotyczących wskazanej osoby, o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, o stanie cywilnym, stwierdzających
brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o przyjętych sakramentach, zaświadczenie,
stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec niemający obywatelstwa
żadnego państwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo;
2) wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego;
3) przyjmowanie oświadczeń o: uznaniu ojcostwa, rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa, o których mowa w art. 88 § 3 kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego (w sprawie zmiany nazwiska), o zmianie imienia/imion dziecka zamieszczonych w akcie

35
Id: KUMIB-RRSRV-OULLI-XSFLW-RFNVG. Przyjety

Strona 36

urodzenia, oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi, albo nosiłoby
ich wspólne dziecko;
4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC oraz poza lokalem;
5) sporządzanie protokołów, zadań, projektów aktów oraz aktów stanu cywilnego dotyczących: małżeństwa,
urodzeń oraz aktów zgonu, w trybie zwykłym i trybie szczególnym oraz wynikającej z nich aktualizacji
rejestru PESEL w zakresie nadania/zmiany numeru PESEL oraz aktualizacji danych;
6) migracja aktów stanu cywilnego oraz wynikającej z nich aktualizacji rejestru PESEL;
7) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
8) dokonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego nieskutkującej
sporządzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego, unieważnianie
wzmianek dodatkowych dołączonych do niewłaściwego aktu);
9) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych;
10) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego oraz wynikającej z nich aktualizacji
rejestru PESEL, zamieszczanie w aktach stanu cywilnego przypisów oraz wynikającej z nich aktualizacji
rejestru PESEL;
11) ponawiania aktualizacji rejestru PESEL w przypadku wystąpienia błędów aktualizacji;
12) zarządzanie rejestrem uznań i odmów, w tym rejestracją uznania ojcostwa dziecka oraz odmowy przyjęcia
oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa dziecka;
13) tworzenie, przekazywanie i obsługa zleceń między USC, w tym sporządzanie migrowanych aktów;
14) udostępnianie danych w zakresie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń, decyzji, pism;
15) zarządzanie księgami i rocznikami stanu cywilnego;
16) wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk;
17) archiwizacja ksiąg, roczników oraz pojedynczych aktów stanu cywilnego;
18) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i ich konserwacja;
19) organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin.
§ 34. 1. Do głównych zadań Straży Miejskiej należy nadzorowanie porządku publicznego na terenie Gminy
Miasto Złotów.
2. Szczegółowy zakres zadań straży reguluje odrębny regulamin określony uchwałą Rady.
§ 35. Do głównych zadań audytora wewnętrznego w szczególności należy:
1) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Złotowie i jednostek
organizacyjnych Gminy;
2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z wykonania audytu za poprzedni
rok;
3) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem;
4) badanie i ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym
przestrzeganie procedur kontroli, dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w
wydatkowaniu środków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów z danych nakładów oraz
przestrzeganie terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań przez komórki organizacyjne Gminy;
5) ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
6) ocenianie adekwatności i efektywności procedur rachunkowości oraz systemów operacyjnych i
mechanizmów kontroli wewnętrznej,
7) identyfikowanie i analiza przyczyn nieekonomicznych i nieefektywnych praktyk, ocenianie alternatywnych
rozwiązań, które mogą przynieść pożądane rezultaty, formułowanie zaleceń dotyczących konkretnych
obszarów działalności Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy;
8) przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień;
9) przeprowadzenie, w razie potrzeby, czynności sprawdzających oraz oceniających, dostosowanie działań
jednostki do zgłoszonych przez audytora uwag i wniosków oraz sporządzanie z nich notatki informacyjnej;
10) ocena i badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy;
11) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie i gminnych
jednostkach organizacyjnych;
12) dokonywanie, na koniec każdego roku obrachunkowego, okresowej oceny stanu kontroli zarządczej i
przedkładanie jej do akceptacji Burmistrzowi;
13) prowadzenie bieżących akt audytu celem dokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
14) dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad i standardów audytu.
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§ 36. Do głównych zadań radcy prawnego w szczególności należy:
1) świadczenie pomocy prawnej organowi Gminy i pracownikom Urzędu;
2) opiniowanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów regulujących zobowiązania Gminy;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych poprzez złożenie parafy wraz z pieczęcią imienną i opatrzenie datą
dzienną;
4) udzielanie Burmistrzowi, pracownikom Urzędu oraz radnym opinii, porad prawnych i wyjaśnień z zakresu
stosowania prawa;
5) nadzór nad stosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w Urzędzie;
6) informowanie kierowników komórek organizacyjnych o nowo ukazujących się aktach prawnych;
7) inicjowanie zmian aktów prawa lokalnego;
8) informowanie Burmistrza o uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie stosowania prawa i o skutkach
tych uchybień;
9) prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności;
10) reprezentowanie Gminy w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych, sprawowanie
zastępstwa prawnego i procesowego w sądach, prowadzenie spraw przed organami orzekającymi;
11) uczestniczenie w rozprawach administracyjnych;
12) reprezentowanie organów samorządu oraz Urzędu w sprawach spornych.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 37. Integralną cześć regulaminu stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Złotowie;
2) Załącznik nr 2 – Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Złotowie wraz z podporządkowaniem
służbowym oraz wykazem etatów i symboli poszczególnych stanowisk pracy używanych przy znakowaniu
spraw i pism;
3) Załącznik nr 3 – Zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i
interwencji;
4) Załącznik nr 4 – Zasady sporządzania pism, umów i innych dokumentów oraz zasady podpisywania
dokumentów i korespondencji urzędowej;
5) Załącznik nr 5 – Zasady przygotowywania i wydawania aktów prawnych;
6) Załącznik nr 6 – Wykaz jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek budżetowych, zakładów
budżetowych Gminy Miasto Złotów oraz instytucji kultury działających na terenie Gminy Miasto Złotów.
§ 38. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

37
Id: KUMIB-RRSRV-OULLI-XSFLW-RFNVG. Przyjety

Strona 38

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie

przyjętego zarządzeniem Nr 1.2020 z dnia 02 stycznia 2020 r.

URZĄD MIEJSKI W ZŁOTOWIE
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Złotowie

ZASTĘPCA BURMISTRZA
KIEROWNIK REFERATU
ROZWOJU LOKALNEGO

REFERAT ROZWOJU
LOKALNEGO

STANOWISKO DS.
OŚWIATY I KULTURY

STANOWISKO DS.
POZYSKIWANIA
FUNDUSZY

STANOWISKO DS.
PROMOCJI

SEKRETARZ GMINY
KIEROWNIK REFERATU

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK REFERATU

REFERAT GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
I EKOLOGII

REFERAT
ORGANIZACYJNY

REFERAT FINANSÓW
I BUDŻETU

KIEROWNIK REFERATU

STANOWISKO DS.
KADR I PŁAC

STANOWISKO DS.
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

STANOWISKO DS.
GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

STANOWISKO DS.
OCHRONY ŚRODOWISKA

STANOWISKO DS.
OBSŁUGI
SEKRETARIATU

STANOWISKO DS.
OBSŁUGI BIURA RADY
MIEJSKIEJ

STANOWISKO DS.
OBSŁUGI STRONY
INTERNETOWEJ I FB

STANOWISKO DS.
ALKOHOLOWYCH
STANOWISKO DS.
WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

STANOWISKO DS.
ROZWOJU

BURMISTRZ

STANOWISKO DS.
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
I INFRASTRUKTURY

POMOC
ADMINISTRACYJNA

ROBOTNIK
GOSPODARCZY

STANOWISKO DS.
OBRONY CYWILNEJ
I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

ROBOTNIK
GOSPODARCZY
UTRZYMANIE
CZYSTOŚCI
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KIEROWNIK REFERATU

ZASTĘPCA SKARBNIKA

STANOWISKO DS.
INWESTYCJI
I REMONTÓWJ

STANOWISKO DS.
WYMIARU PODATKÓW
I OPŁAT

STANOWISKO DS.
GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ

STANOWISKO DS.
KSIĘGOWOŚCI
PODATKOWEJ

STANOWISKO DS.
DROGOWNICTWA
I WARUNKÓW
ZABUDOWY

STANOWISKO DS.
KSIĘGOWOŚCI
BUDŻETOWEJ

STANOWISKO DS.
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

REFERAT SPRAW
OBYWATELSKICH I USC

KIEROWNIK USC

ZASTĘPCA
KIEROWNIKA USC

KIEROWNIK REFERATU

STANOWISKO DS.
EWIDENCJI LUDNOŚCI

STANOWISKO DS.
DOWODÓW
OSOBISTYCH

POMOC
ADMINISTRACYJNA

STRAŻ MIEJSKA

STANOWISKO DS.
WINDYKACJI

INFORMATYK
ADMINISTRATOR
SYSTEMU
INFORMATYCZNEGO
ARCHIWISTA

REFERAT GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ I
KOMUNALNEJ

STANOWISKO DS.
OBSŁUGI KASOWEJ
STANOWISKO DS.
EWIDENCJI ROZLICZEŃ
PROJEKTÓW
WSPÓŁFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH

RADCA PRAWNY
KOMENDANT STRAŻY
MIEJSKIEJ
PEŁNOMOCNIK DS.
OCHRONY INFORMACJI
NIEJAWNYCH

AUDYTOR
WEWNĘTRZNY

STRAŻNIK STRAŻY
MIEJSKIEJ
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie przyjętego zarządzeniem
Nr 1.2020 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 2stycznia 2020 r.

Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Złotowie wraz z podporządkowaniem służbowym oraz wykazem
etatów i symboli poszczególnych stanowisk pracy używanych przy znakowaniu spraw i pism

Komórka
Organizacyjna/
Bezpośredni przełożony

Stanowisko

Burmistrz

Symbol
Ilość
Ilość
komórki
etatów pracowników
organizacyjnej
-

1

1

Audytor wewnętrzny

AW

0,5

1

Radca prawny

RP

1

1

FN-S, FN-GK

1

1

Zastępca Skarbnika

FN-ZS

1

1

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

FN-PO

1

1

REFERAT FINANSÓW
I BUDŻETU

stanowisko ds. księgowości podatkowej

FN-KP

1

1

BURMISTRZ

stanowisko ds. księgowości budżetowej

FN-KB

1

1

stanowisko ds. windykacji

FN-W

1

1

stanowisko ds. obsługi kasowej

FN-OK

1

1

stanowisko ds. ewidencji i rozliczeń projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych

FN-RP

1

1

O-S

1

1

stanowisko ds. kadr i płac

O-KP

1

1

stanowisko ds. obsługi sekretariatu

O-OS

1

1

stanowisko ds. obsługi Biura Rady Miejskiej

O-RM

1

1

stanowisko ds. obsługi strony internetowej i FB

O-SI

1

1

stanowisko ds. alkoholowych

O-A

0,5

1

stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

O-ZK

0,375

1

Informatyk
Administrator Systemu Informatycznego

O-IT

1

1

archiwista

O-A

0,25

ds. gosp.
nieruchom.

O-RG

1

1

-

2,75

3

BURMISTRZ

Skarbnik Gminy, Główny Księgowy – Kierownik referatu

Kierownik referatu

Sekretarz – Kierownik referatu

REFERAT
ORGANIZACYJNY
BURMISTRZ
Kierownik referatu

robotnik gospodarczy
stanowisko ds. utrzymania czystości - sprzątaczka
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie przyjętego zarządzeniem
Nr 1.2020 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 2stycznia 2020 r.

REFERAT
GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ
I KOMUNALNEJ
BURMISTRZ
Kierownik referatu

REFERAT SPRAW
OBYWATELSKICH
BURMISTRZ
Kierownik referatu

Straż Miejska
BURMISTRZ
Komendant

Kierownik referatu – stanowisko ds. inwestycji i remontów

GPiK-IR

1

1

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

GPiK-GP

1

1

GPiK-DWZ

1

1

stanowisko ds. zamówień publicznych

GPiK-ZP

1

1

Kierownik USC – Kierownik referatu

SO-USC

1

1

zastępca kierownika USC

SO-USC

1

1

stanowisko ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej

SO-DO
SO-DG

1

1

stanowisko ds. ewidencji ludności

SO-EL

1

1

pomoc administracyjna

SO-PA

1

1

Komendant Straży Miejskiej,
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

SM

1

1

strażnik Straży Miejskiej

SM

1

1

-

1

1

stanowisko ds. oświaty i kultury

RL-OK

1

1

stanowisko ds. pozyskiwania funduszy

RL-PF

1

1

stanowisko ds. promocji

RL-P

1

1

RL-OP

1

1

RL-R

1

1

GNiE-GM

1

1

GNiE-GN

1,75

2

GNiE-OŚ

1

1

stanowisko ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury

GNiE-GKI

1

1

pomoc administracyjna

GNiE-PA

1

1

-

1

1

SUMA

45,125

47

stanowisko ds. drogownictwa i warunków zabudowy

Zastępca burmistrza – Kierownik referatu
REFERAT ROZWOJU
LOKALNEGO
ZASTĘPCA
BURMISTRZA

Kierownik referatu

stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
stanowisko ds. rozwoju
Kierownik referatu – stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej

REFERAT
stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
stanowisko ds. ochrony środowiska
I EKOLOGII
ZASTĘPCA
BURMISTRZA
Kierownik referatu

robotnik gospodarczy
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Załącznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie
przyjętego zarządzeniem nr 1.2020 z dnia 02 stycznia 2020 r.

Zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg,
wniosków i interwencji
§ 1. 1. Skargi i wnioski dotyczące spraw wchodzących w zakres zadań Urzędu można składać:
1) pisemnie;
2) ustnie do protokołu;
3) pocztą elektroniczną.
2. W przypadku, gdy skarga lub wniosek zostanie zgłoszony telefonicznie, przyjmujący informuje
skarżącego lub wnioskodawcę o sposobie ich złożenia, zgodnie z ust. 1.
§ 2. 1. Skargi, wnioski i interwencje przyjmuje Burmistrz.
2. Ustala się następujące godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:
1) w wtorki od godziny 8:00 do 15:00, a w przypadku gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy w
kolejny roboczy dzień tygodnia;
2) po godzinach pracy Urzędu we wtorki od godz. 15:00 do 15:30, z możliwością przedłużenia tego
czasu, gdy zajdzie taka potrzeba.
3. W przypadku nieobecności Burmistrza, w godzinach określonych w ust. 2, skargi i wnioski przyjmują
Zastępca Burmistrza, Sekretarz albo Skarbnik.
§ 3. 1. Pisma mające znamiona skarg i wniosków kwalifikuje się poprzez właściwe wpisanie wyrazów
odpowiednio „skarga” lub „wniosek” oznaczając sposób załatwienia zgodnie z Kpa.
2. Ze skarg i wniosków zgłaszanych ustnie sporządza się protokół podpisany przez wnoszącego i
przyjmującego. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko /nazwę/ i
adres zgłaszającego oraz więzły opis treści sprawy.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do skarg i wniosków wnoszonych pocztą elektroniczną oraz
zgłaszanych ustnie.
4. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego
skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień lub uzupełnień, z
pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
5. W sprawach organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wyznacza się Sekretarza Gminy
Miasto Złotów oraz pracownika ds. kadr i płac.
§ 4. Skargi i wnioski wniesione w sposób określony w § 1 podlegają rejestracji w systemie obiegu
dokumentów Urzędu.
§ 5.1. Centralny rejestr skarg i wniosków wraz z dokumentacją postępowań skargowo – wnioskowych
prowadzony jest na stanowisku ds. kadrowo – płacowych.
2. Skargi i wnioski podlegają rejestracji poprzez wpisanie ich do centralnego rejestru, a następnie
przekazywane są do załatwienia wg dekretacji.
3. Komórka organizacyjna Urzędu wyznaczona do załatwienia skargi lub wniosku przygotowuje projekt
zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia sprawy, uzgadnia oznaczenie pisma ze stanowiskiem ds. kadr i płac,
a następnie wysyła zawiadomienie wnoszącemu skargę lub wniosek, z jednoczesnym pozostawieniem kopii
pisma w dokumentacji skargo – wnioskowej.
4. W przypadku, gdy sprawa mieści się w zakresie działania kilku komórek organizacyjnych, Burmistrz albo
Sekretarz ustala komórkę organizacyjną wiodącą. Komórki współpracujące odpowiadają za stronę
merytoryczną w części objętej ich zakresem działania. Odpowiednio stosuje się ust. 3.
§ 6. 1. Pisma wniesione pisemnie i pocztą elektroniczną, które nie zawierają imienia i nazwiska wnoszącego
oraz jego adresu nie podlegają rozpatrzeniu na zasadach określonych w przepisach działu VIII Kpa „Skargi i
wnioski”.
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2. Burmistrz może postanowić o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, jeżeli informacje zawarte w
pismach wymienionych w ust. 1 nasuwają prawdopodobieństwo zaistnienia nieprawidłowości i uzasadnia to
interes społeczny.
§ 7. 1. Skargi na działalność Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i kierowników komórek
organizacyjnych Urzędu rozpatruje Burmistrz.
2. Skargi na działalność Burmistrza rozpatruje Rada Miejska w Złotowie.
3. Skargi na działalność kierowników gminny jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Miejska w
Złotowie.
§ 8. 1. Skarga dotycząca określonego pracownika nie może być przekazana do rozpatrzenia temu
pracownikowi ani pracownikowi, wobec którego pozostaje on w stosunku nadrzędności służbowej.
2. Skarga na pracownika może być przekazana do ostatecznego załatwienia jego bezpośredniemu
przełożonemu z obowiązkiem zawiadomienia Burmistrza lub Sekretarza o sposobie załatwienia.
3. Pracownik Urzędu, którego dotyczy skarga, składa rozpatrującemu skargę wyjaśnienia na piśmie.
§ 9. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu są zobowiązani kontrolować terminowe załatwienie
skarg i wniosków w zakresie działania podległej komórki.
§ 10. Nadzór nad bieżącym rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Sekretarz.
§ 11. 1. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do interwencji i petycji.
2. Interwencję stanowi prośba, podanie lub wystąpienie o pomoc w różnych sprawach indywidualnych.
3. Petycję stanowi prośba, podanie lub wystąpienie podpisane przez wiele osób w sprawie, która dotyczy
bezpośrednio danej osoby lub kilku osób.

Id: KUMIB-RRSRV-OULLI-XSFLW-RFNVG. Przyjety

Strona 43

Załącznik Nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie
przyjętego zarządzeniem nr 1.2020 z dnia 02 stycznia 2020 r.

Zasady podpisywania pism i dokumentów

§ 1. Burmistrz podpisuje:
1. zarządzenia, regulaminy, obwieszczenia, komunikaty, polecenia służbowe;
2. pisma związane z reprezentowaniem miasta na zewnątrz;
3. wystąpienia kierowane do organów administracji, organów kontroli i nadzoru;
4. pisma i dokumenty kierowane do naczelnych centralnych organów administracji i władzy
państwowej, do jednostek samorządu terytorialnego, do posłów i senatorów Rzeczypospolitej
Polskiej;
5. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności gminy, zarządu mieniem;
6. decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeśli nie zostali do ich
wydawania upoważnieni inni pracownicy Urzędu lub kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy,
7. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników komórek organizacyjnych i pracowników
samodzielnych stanowisk pracy;
8. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby
uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu;
9. pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy;
10. pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji;
11. pisma kierowane do Rady Miejskiej i jej Przewodniczącego, w tym odpowiedzi na interpelacje i
zapytania radnych, pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za
pośrednictwem radnych;
12. listy gratulacyjne, podziękowania, dyplomy;
13. polecenia zagranicznych wyjazdów służbowych;
14. pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych;
15. pisma dotyczące korespondencji zagranicznej;
16. inne pisma, jeśli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.
§ 2. 1. W czasie nieobecności Burmistrza, pisma wymienione w ust. 1 podpisuje w zastępstwie Zastępca
Burmistrza.
2. W przypadku nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza pisma wymienione w ust. 1 podpisuje inna
upoważniona przez Burmistrza osoba.
§ 3. 1. Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, podpisują:
1) z upoważnienia Burmistrza decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji oraz inne
pisma stosownie do udzielonych upoważnień i pełnomocnictw;
2) pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu zadań ich komórki organizacyjnej, nie
zastrzeżone do podpisu Burmistrza;
3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej komórki organizacyjnej i zakresu zadań dla
poszczególnych stanowisk.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych określają w zakresach czynności rodzaje pism, do podpisywania
których są upoważnieni ich pracownicy.
§ 4. Zasady podpisywania dokumentów finansowo – księgowych określa regulamin obiegu dokumentów
księgowych dostępny w Wydziale Finansów i Budżetu.
§ 5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie powierzonych zadań.
§ 6. Audytor wewnętrzny podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań związanych z procedurą
przeprowadzania audytu.
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§ 7. 1. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy podpisują pisma i decyzje nie zastrzeżone do
podpisu Burmistrza, zgodnie z upoważnieniami wydanymi przez Burmistrza, a wynikającymi z ich zakresu
czynności.
§ 8. 1. Przy opracowywaniu korespondencji urzędowej stosuje się zasadę, iż pismo załatwiające sprawę
powinno być pod względem formy zewnętrznej dostosowane do formatu A4 lub A5 w układzie pionowym
lub poziomym i powinno zawierać:
1) nagłówek – druk lub podłużną pieczęć nagłówkową;
2) znak sprawy;
3) powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy;
4) datę podpisania pisma przez osobę upoważnioną;
5) określenie odbiorcy w pierwszym przypadku wraz z adresem;
6) treść pisma;
7) podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe);
8) listę adresatów otrzymujących pismo do wiadomości.
2. Pracownicy opracowujący projekty pism oraz decyzji administracyjnych na egzemplarzu ad acta parafują
umieszczają swój odręczny podpis (skrót podpisu - parafa) i datę jego złożenia.
3. Parafy, o których mowa w ust. 2 są dowodem dokonania weryfikacji pism i dokumentów oraz oznaczają,
że osoby je przedkładające ponoszą odpowiedzialność za:
1) merytoryczną i formalną treść pisma lub dokumentu;
2) kompletność oraz formalną poprawność załączonych do sprawy dokumentów.
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Załącznik Nr 5
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie
przyjętego zarządzeniem nr 1.2020 z dnia 02 stycznia 2020 r.

Zasady przygotowywania i wydawania aktów prawnych

§ 1. Celem opracowania Zasad przygotowywania i wydawania aktów prawnych jest ujednolicenie
przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Złotowie inicjowanych przez Burmistrza Miasta
Złotowa oraz zarządzeń Burmistrza.
§ 2. Aktami prawnymi w rozumieniu regulaminu są następujące akty prawa, w tym akty prawa
miejscowego:
1) uchwały Rady Miejskiej w Złotowie;
2) zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa.
§ 3. Burmistrz Miasta Złotowa odpowiedzialny jest za:
1) ustalenie wytycznych do projektu aktu prawnego;
2) akceptację projektu aktu prawnego;
3) podpisanie uzasadnienia projektu uchwały;
4) podpisanie pisma przewodniego o wprowadzeniu projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej w
Złotowie.
§ 4. Zastępca Burmistrza jest odpowiedzialny za:
1) ustalenie wytycznych do projektu uchwały, po uzgodnieniu z Burmistrzem;
2) akceptację projektu uchwały przygotowywanego na stanowiskach bezpośrednio nadzorowanych;
3) podpisywanie na podstawie upoważnienia Burmistrza pisma przewodniego o wprowadzeniu
projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Złotowie.
§ 5. Skarbnik Gminy jest odpowiedzialny za:
1) przygotowanie projektu uchwały w zakresie spraw budżetu gminy, po uzyskaniu akceptacji
Burmistrza;
2) ewentualne kontrasygnowanie projektu uchwały;
3) akceptację projektu uchwały przygotowywanego w nadzorowanym Wydziale.
§ 6. Sekretarz Gminy odpowiedzialny jest za:
1) ustalenie wytycznych do projektu uchwały, po uzgodnieniu z Burmistrzem;
2) akceptację projektu uchwały przygotowywanego na stanowiskach bezpośrednio nadzorowanych;
3) podpisywanie, na podstawie upoważnienia, pisma przewodniego o wprowadzeniu projektu uchwały
pod obrady Rady Miejskiej w Złotowie.
§ 7. Pracownik merytoryczny, pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów odpowiedzialni
są za:
1) przygotowanie projektu aktu prawnego wraz z uzasadnieniem na podstawie wytycznych Burmistrza
lub osoby przełożonej posiadającej upoważnienie Burmistrza do koordynowania danej sprawy;
2) konsultowanie projektu aktu prawnego z innymi pracownikami, jeśli rozpatrywana sprawa dotyczy
również ich zakresu działania, a także z innymi podmiotami, jeżeli konieczność uzgodnień wynika
ze stosowanych przepisów prawa;
3) wprowadzenie tekstu projektu aktu prawnego do edytora XML;
4) uzyskanie parafy/opinii prawnej radcy prawnego;
5) uzyskanie ewentualnej kontrasygnaty skarbnika;
6) przekazanie zaopiniowanego przez radcę prawnego projektu uchwały do Biura Rady celem
przedłożenia do rozpatrzenia organowi.
§ 8. 1. Radca prawny odpowiedzialny jest za zaopiniowanie projektu uchwały pod względem prawnym i
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redakcyjnym.
2. Postawiona przez radcę prawnego na projekcie aktu prawnego parafa oznacza, że projekt jest zgodny z
aktualnym stanem prawnym i zasadami techniki prawodawczej.
§ 9. Biuro Rady odpowiedzialne jest za:
1) przyjęcie projektu uchwały;
2) nadanie numeru z Rejestru projektu uchwał;
3) opublikowanie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej;
4) ewentualne wystąpienie do Burmistrza o dodatkowe materiały na wniosek radnych lub komisji rady;
5) przedłożenie projektu uchwały do rozpatrzenia organowi;
6) przesłanie przyjętych uchwał do nadzoru i publikacji, w formacie i na zasadach przewidzianych w
przepisach;
7) przekazanie tekstu podjętych aktów prawnych autorom projektu aktu prawnego.
§ 10. Akt prawny zawiera:
1) oznaczenie rodzaju aktu;
2) numer aktu, oznaczenie organu podejmującego akt;
3) datę aktu;
4) określenie przedmiotu aktu;
5) podstawę prawną ze wskazaniem źródła publikacji;
6) postanowienia aktu ujęte w paragrafy, ustępy, punkty i litery;
7) określenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie lub nadzór nad realizacją aktu;
8) określenie sposobu wejścia w życie, umieszczenie klauzuli o ogłoszeniu lub publikacji w
przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
9) określenie aktów, które tracą moc;
10) uzasadnienie;
11) podpis.
§ 11. Oznaczenie rodzaju aktu pisze się wielkimi literami, pogrubioną czcionką i podaję się „UCHWAŁA
NR ...”, „ZARZĄDZENIE NR ...”. Oznaczenie rodzaju aktu umieszczenia się na środku strony.
§12. Nazwę organu wydającego pisze się wielkimi literami, pogrubioną czcionką i podaje się w brzmieniu
ustalonym w przepisach o utworzeniu tego organu: „RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE”, „BURMISTRZA
MIASTA ZŁOTOWA”.
§ 13. Jako datę aktu podaje się dzień określony kalendarzowo, w którym został on podjęty przez organ
wydający ten akt. Datę poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia
zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi
arabskimi za znakiem „r.”, jako skrótem wyrazu „rok”. Datę aktu pisze się małymi literami: „z dnia 25
czerwca 2007 r.”.
§ 14. 1. Określenie przedmiotu aktu powinno być sformułowane możliwie najzwięźlej. Określenie
przedmiotu aktu rozpoczyna się od wyrazów „w sprawie ...”, bez zamieszczania dwukropka.
2. Jeżeli akt prawny ma dokonać zmiany innego aktu, polegającej na uchyleniu niektórych jej zapisów,
zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu, dodaniu do niej nowych
przepisów, określenie przedmiotu rozpoczyna się od zwrotu: „zmieniająca uchwałę/zarządzenie w sprawie
...”, pomijając nazwę organu, który wydał akt zmieniający i datę wydania tego aktu, a także oznaczenie
dziennika urzędowego, w którym akt został opublikowany.
3. W pierwszym paragrafie uchwały zmieniającej należy podać pełny tytuł aktu zmienianego oraz miejsce
jego publikacji, a także ewentualne zmiany, zgodnie z wzorem: „W uchwale … wprowadza się następujące
zmiany ...”.
4. Jednym aktem nowelizującym zmienia się tylko jeden akt nowelizowany, chyba że między zmienianymi
aktami występują niewątpliwe związki tematyczne.
5. Zmieniany przepis aktu prawa miejscowego przytacza się w pełnym nowym brzmieniu, choćby
zastępowano nim, dodawano albo eliminowano tylko jeden wyraz.
6. Jeżeli paragrafy są podzielone na jednostki redakcyjne niższego stopnia, a zmianę wprowadza się tylko w
którejś z tych jednostek, można poprzestać na przytoczeniu pełnego nowego brzemienia tylko tej zmienianej
jednostki redakcyjnej.
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7. Jeśli do tekstu prawa miejscowego dodaje się nowe paragrafy, zachowuje się dotychczasową numerację,
dodając do numeru paragrafu małą literę alfabetu łacińskiego, np.: „Po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu ...”.
8. Każdy nowelizowany przepis ujmuje się w oddzielny punkt.
9. Zmienia się zawsze pierwotny tekst aktu prawa miejscowego, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany –
tekst zmieniony.
§ 15. 1. Podstawę prawną zamieszcza się po tytule aktu prawa miejscowego.
2. Podstawą wydania uchwały i zarządzenia jest przepis prawny, który:
1) upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw;
2) wyznacza zadania lub kompetencje danego organu.
3. W podstawie prawnej aktu prawa miejscowego należy powołać przepis ustawy zawierający upoważnienie
do wydania aktu prawa miejscowego, z podaniem dziennika ustaw, w którym ogłoszony został pierwotny
tekst ustawy albo jej tekst jednolity wraz ze wszystkimi kolejnymi zmianami tej ustawy, ogłoszonymi w
dzienniku ustaw do wydania aktu prawa miejscowego. Podstawę prawną wyraża się zwrotem:
„Na podstawie art. ... ustawy … uchwala się co następuje: …..”.
4. Wymóg ten nie odnosi się do zarządzeń Burmistrza. W przypadku zarządzeń Burmistrza należy podać
podstawowy dziennik ustaw oraz ostatnią zmianę, np. „Dz.U. z 2001 r. Nr 15, poz. 120 ze zm.... z 2002 r. Nr
3, poz. 20”. Nie należy stosować zapisu „z późn. zm.”, gdyż jest to zapis błędny z punktu widzenia języka
polskiego.
§ 16. 1. W odniesieniu do aktów prawa miejscowego i zarządzeń Burmistrza poszczególne przepisy
systematyzuje się począwszy od paragrafu pisanego pogrubioną czcionką.
2. Każdą jednostkę redakcyjną zapisuje się od nowego wiersza i poprzedza jej oznaczeniem umieszczonym
w tym samym wierszu.
3. Jeżeli jedną myśl wyraża zespół zdań można dokonać podziału paragrafu na ustępy.
4. Paragrafy i ustępy rozpoczyna się do akapitu, np.: „§ 51. 1. Przepisy artykułu podzielonego na ustępy,
punkty, litery i tiret powołuje się w następującej kolejności: art. ... ust. ... lit. ... tiret ..., bez przecinków po
kolejnych jednostkach redakcyjnych.
5. Kolejność poszczególnych jednostek redakcyjnych:
1) paragraf – stosuje się „§” i po jednym odstępie wpisuje się kolejny numer oznaczony cyfrą arabską
z kropką. Paragraf powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy. Przy powoływaniu się
oznacza się: np. na podstawie § 1 rozporządzenia....;
2) ustęp (wyliczenie w obrębie paragrafów) – oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu, z
zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego paragrafu. Pierwszy ustęp zaczyna się zaraz po
paragrafie, a kolejne od akapitu. Każdy ustęp powinien być jednozdaniowy, np. § 1.1. …......;
Przy powoływaniu oznacza się skrótem „ust.” bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez
kropki np. na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia...;
3) punkt (wyliczenie w obrębie ustępu) – oznacza się cyfrą arabską z nawiasem z prawej strony, z
zachowaniem ciągłości numeracji. Każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką. W obrębie
punktów można dokonać dalszego wyliczenia wprowadzając litery. Przy powoływaniu oznacza się
skrótem „pkt” bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez nawiasu, np. na podstawie
§ 2 ust. 3 pkt 5 uchwały...;
4) litera (wyliczenie w obrębie punktów) – oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego, z
wyłączeniem liter właściwych tylko językowi polskiemu (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź), z nawiasem z prawej
strony, z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu. Każdą literę kończy się
przecinkiem, a ostatnią średnikiem albo kropką.
Przy powoływaniu oznacza się skrótem „lit.” bez względu na liczbę i przypadek oraz literą alfabetu
łacińskiego bez nawiasu;
5) tiret (wyliczenie gdy zabraknie liter) – stosuje się najpierw dwuliterowe, a następnie wieloliterowe ,
dopisując do ostatniej litery alfabetu łacińskiego najpierw pierwszą, a następnie kolejne litery tego
alfabetu, np. a), b), ...z), za), zb) …. zz), zza), zzb) ….
Przy powoływaniu oznacza się wyrazem „tiret” i wyrażonym słownie numerem porządkowym tego tiret, np.
tiret pierwsze, tiret drugie itd.
6. Jeżeli akt prawny systematyzuje się w rozdziały numeruje się je cyframi arabskimi, np. „Rozdział 1”.
§ 17. W przepisach o wykonaniu aktu należy podać organ, któremu powierza się wykonanie aktu. Na mocy
art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady gminy wykonuje Burmistrz, w odniesieniu do
zarządzeń Burmistrza wskazać należy organ lub osobę wykonującą (stanowisko).
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§ 18. 1. W akcie prawnym zamieszcza się przepis określający termin jego wejścia w życie.
2. Przepisowi o wejście w życie aktu prawnego można nadać brzmienie:
1) „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego”;
2) „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego oraz podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty”;
3) „Uchwała wchodzi w życie z dniem ..... i podlega ogłoszeniu w Dzienniku ...”. Taki zapis jest
możliwy tylko w przypadku określenia terminu dłuższego;
4) „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
§ 19. Przepis określający termin wygaśnięcia mocy obowiązującego aktu prawnego albo poszczególnych
jego przepisów podaję się poprzez wymienienie albo całego aktu prawnego albo poszczególnych jego
przepisów, które dany akt uchyla i podaje się: „Traci moc uchwała nr ..., albo „W uchwale nr ... uchyla się §
...”.
§ 20. 1. Do projektów uchwał Rady Miejskiej należy dołączyć uzasadnienie. W uzasadnieniu przedstawia się
stan prawny i faktyczny sprawy, która ma być unormowana, w szczególności:
1) wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały;
2) przedstawienie rzeczywistego stanu, w dziedzinie, która ma być unormowana;
3) przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne podjęcia uchwały;
4) wyniki ewentualnych konsultacji, dyskusji publicznych, uzgodnień.
2. W uzasadnieniu wykazuje się różnicę pomiędzy dotychczasowym stanem prawnym, a proponowanym w
projekcie uchwały, a w przypadku projektów uchwał rodzących skutki finansowe także aktualny i
proponowany stan finansowy.
§ 21. 1. Akt prawny podpisuje wydawca aktu.
2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący prowadzący obrady sesji.
3. Uchwałę w formacie XML podpisuje się za pomocą kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
4. Wydawca stawia podpis na ostatniej stronie aktu po jego prawej stronie.
5. Na oryginale obok podpisu organu umieszcza się okrągłą pieczęć urzędową z herbem pośrodku i nazwą
gminy w otoku.
6. Na pierwszej stronie uchwały w lewym górnym rogu stawia się odcisk pieczęci Rady Miejskiej w
Złotowie.
§ 22. 1. Uchwała może zawierać załączniki.
2. Odesłanie do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych uchwały.
3. W załącznikach do uchwały zamieszcza się w szczególności: wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy i
charakterze specjalistycznym.
§ 23.1. Projekt uchwały, zarządzenia, załączniki, uzasadnienia do uchwały należy przygotowywać w wersji
elektronicznej przy użyciu edytora tekstów.
2.Wyróżnienie pismem pogrubionym powinno być stosowane jedynie dla nagłówków i tytułów.
4. Nie należy używać podkreślenia dla żadnych fragmentów tekstu.
§ 24. 1. W przypadku, gdy liczba zmian w uchwale jest znaczna lub gdy uchwała była już wielokrotnie
nowelizowana i posługiwanie się tekstem uchwały może być istotnie utrudnione, Przewodniczący Rady
może zarządzić sporządzenie tekstu jednolitego uchwały.
2. Tekst jednolity uchwały przygotowuje pracownik merytoryczny we współpracy z Sekretarzem.
3. Tekst jednolity musi wiernie odzwierciedlać stan prawny i uwzględniać wszystkie dotychczasowe zmiany
aktu prawnego.
4. Po stwierdzeniu przez radcę zgodności tekstu jednolitego z tekstem pierwotnym i dotychczasowymi
zmianami aktu, Przewodniczący Rady wydaje obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały.
5. Obwieszczenie wraz z załączonym tekstem jednolitym Biuro Rady kieruje do publikacji zgodnie z
przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.
§ 25. 1. Wszystkie uchwały Rady po ich podpisaniu otrzymuje pracownik Biura Rady celem nadania
dalszego jej biegu, a także w celu dopisania do zbioru oraz w celach archiwizacyjnych.
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2. Biuro Rady w terminie 7 dni od dnia zakończenia sesji organizuje przesłanie uchwał do organu nadzoru.
3. Akty prawa miejscowego przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego za pośrednictwem organu nadzoru.
4. Uchwały przesyła się w czterech egzemplarzach, w tym trzy kopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem oraz w wersji elektronicznej.
5. Akty prawne należy przesyłać do ogłoszenia w wojewódzkich dziennikach urzędowych w formacie XML.
6. Na podstawie zapisów na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biuro Rady
odnotowuje w rejestrze uchwał i w Biuletynie Informacji Publicznej datę wejścia w życie uchwały (datę, nr i
pozycja w Dzienniku Urzędowym) i informuje o tym fakcie autora projektu uchwały.
7. Uchwały Rady w wersji zatwierdzonej Biuro Rady publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i
umieszcza informację o wejściu w życie danego aktu według wzoru zamieszonego w ustępie 6 niniejszego
paragrafu.
8. Z chwilą wprowadzenia na stronę Biuletynu Informacji Publicznej podjętej uchwały usuwa się
odpowiedni projekt uchwały.
§ 26. Uchwały dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentacją planistyczną są
przekazywane do właściwego wydziału Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez pracownika
merytorycznego.
§ 27. Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, kierownicy, samodzielne stanowiska oraz
kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych otrzymują odpisy uchwał dotyczące zakresu
ich zadań.
§ 28. 1. Pracownik Biura Rady prowadzi rejestr i zbiór aktów prawnych, które dostępne są do publicznego
wglądu.
2. W rejestrze wyszczególnia się:
1) liczbę porządkową;
2) numer uchwały;
3) datę podjęcia uchwały;
4) przedstawienie uchwały (treść);
5) termin wykonania;
6) datę przekazania uchwały (Wojewoda, RIO);
7) wykonawcę postanowienia, decyzji;
8) ogłoszenie w Dz.U.;
9) zmiany do postanowienia i decyzji;
10) uwagi - adnotację o rozstrzygnięciu nadzorczym.
3. Rejestr prowadzi się osobno dla każdej kadencji Rady.
§ 29. 1. Jeżeli organ nadzoru wyda rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność części lub całości uchwały, fakt
ten Biuro Rady odnotowuje w rejestrze uchwał i rejestrze prawa miejscowego.
2. Biuro Rady publikuje wówczas treść rozstrzygnięcia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod
uchwałą, której ono dotyczy.
3. Kopię rozstrzygnięcia Biuro Rady przekazuje do komórki organizacyjnej, która przygotowywała projekt
uchwały.
4. Pracownik merytoryczny w porozumieniu z radcą prawnym przygotowuje stanowisko w sprawie
rozstrzygnięcia nadzorczego i przedkłada je Radzie.
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Załącznik Nr 6
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie
przyjętego zarządzeniem nr 1.2020 z dnia 02 stycznia 2020 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek budżetowych,
zakładów budżetowych Gminy Miasto Złotów oraz instytucji kultury działających
na terenie Gminy Miasto Złotów

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Lp.

Nazwa jednostki

1

Urząd Miejski w Złotowie

2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

3

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Lp.

Nazwa jednostki

1

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie

2

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie

3

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złotowie

4

Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

5

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Złotowie

6

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Złotowie

7

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie

8

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Złotowie
ZAKŁADY BUDŻETOWE
Nazwa zakładu

Lp.
1

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
INSTYTUCJE KULTURY

Lp.

Nazwa instytucji

1

Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

2

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

3

Złotowski Dom Kultury
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