
Zał�cznik do zarz�dzenia Nr 53/04                                                                                                                                                                         
Burmistrza Le�nicy 

                                                                                                                 z dnia 26 lipca 2004 r. 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZ�DU MIEJSKIEGO W LE�NICY 
 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
 

    § 1. Regulamin organizacyjny okre�la organizacj� i zasady funkcjonowania Urz�du  
Miejskiego w Le�nicy, zwanego dalej urz�dem. 
 
    § 2. Urz�d jest jednostk� organizacyjn�, przy pomocy której Burmistrz Le�nicy, zwany  
dalej „burmistrzem”, realizuje swoje zadania. 
 
 
 

Rozdział 2 
Zasady funkcjonowania urz�du 

 
 

    § 3. Zasady post�powania w indywidualnych sprawach wnoszonych do urz�du normuje 
Kodeks post�powania administracyjnego oraz przepisy szczególne. 
 
    § 4. Zasady i tryb wykonywania czynno�ci kancelaryjnych w urz�dzie okre�la instrukcja  
kancelaryjna dla organów gmin i zwi�zków mi�dzygminnych. 
 
    § 5. 1. Obywateli przyjmuje si� codziennie w godzinach pracy urz�du. 
 
    2. Kasa urz�du czynna jest: 
1) w poniedziałki - od 900 do 1200 i od 1300 do 1630; 
2) w pozostałe dni - od 800 do 1200 i od 1300 do 1430. 
 
    3. Porz�dek wewn�trzny i rozkład czasu pracy w urz�dzie okre�la regulamin pracy, ustalany 
przez burmistrza. 
 
    § 6. 1. Burmistrz i zast�pca burmistrza przyjmuj� obywateli w sprawach skarg i wniosków 
w ka�dy poniedziałek w godzinach od 1500 do 1700 oraz w ka�dy czwartek w godzinach od 
1300 do 1500. 
 
    2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych przyjmuj�  
obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urz�du. 
 
    3. Organizacj� przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków  
w Urz�dzie Miejskim w Le�nicy okre�la odr�bne zarz�dzenie. 
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    § 7. Obywatelom udziela si� informacji na zasadach i w trybie okre�lonym w szczególno�ci 
w ustawie z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dost�pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 
1198 z pó�n. zm.).  
    § 8. 1. Kontrol� wewn�trzn� sprawuj�: 
1) w urz�dzie: 
    a) sekretarz gminy i skarbnik gminy oraz pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy  
        do spraw Kontroli - we wszystkich komórkach organizacyjnych, 
    b) pracownicy zajmuj�cy stanowiska kierownicze - w komórkach organizacyjnych  
        bezpo�rednio im podległych; 
2) w gminnych jednostkach organizacyjnych: 
    a) pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do spraw Kontroli,          
    b) pracownicy zajmuj�cy stanowiska kierownicze i samodzielne - w sprawach nale��cych  
        do ich wła�ciwo�ci. 
 
    2. Szczegółowe zasady kontroli wewn�trznej okre�la regulamin ustalany przez burmistrza. 
  
     
 

Rozdział 3 
Organizacja urz�du 

 
 
    § 9. 1. Prac� urz�du kieruje burmistrz przy pomocy zast�pcy burmistrza i sekretarza gminy. 
 
    2. Do zada� burmistrza jako kierownika urz�du nale�y: 
1) zapewnianie realizacji zada� urz�du wynikaj�cych z przepisów prawa; 
2) ustalanie form i metod pracy urz�du; 
3) dokonywanie podziału czynno�ci mi�dzy pracowników; 
4) nadzorowanie pracy osób zajmuj�cych stanowiska kierownicze i samodzielne; 
5) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych w urz�dzie; 
6) dobór pracowników i tworzenie warunków umo�liwiaj�cych podnoszenie ich kwalifikacji 
    zawodowych. 
   
    3. Zast�pca burmistrza: 
1) sprawuje nadzór nad realizacj� zada� gminy z zakresu o�wiaty i pomocy społecznej;  
2) prowadzi inne sprawy gminy w zakresie ustalonym przez burmistrza. 
 
    4. Sekretarz gminy:  
1) organizuje prac� urz�du i zapewnia jego sprawne funkcjonowanie;  
2) prowadzi inne sprawy gminy w zakresie ustalonym przez burmistrza. 
 
    § 10. Pisma wychodz�ce na zewn�trz urz�du podpisuje burmistrz oraz inni pracownicy  
w zakresie udzielonego im upowa�nienia. 
 
    § 11. W skład urz�du wchodz� nast�puj�ce komórki organizacyjne: 
  1) Referat Finansowo-Bud�etowy                                           - symbol „Fn”; 
  2) Referat Organizacji                                                             - symbol „Or”; 
  3) Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomo�ciami            - symbol „REN”; 
  4) Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej                    - symbol „IP”; 



 3 

  5) Referat Gospodarki Komunalnej                                                    - symbol „GK”; 
  6) Referat Spraw Obywatelskich                                            - symbol „SO”; 
  7) Referat Ochrony Informacji Niejawnych                - symbol „OIN”; 
  8) Kancelaria Tajna                                                          - symbol „KT”; 
  9) Urz�d Stanu Cywilnego                                               - symbol „USC”; 
10) Gminne Centrum Reagowania                                                - symbol „CR”.  
11) Stanowisko Pracy do spraw Zamówie� Publicznych    - symbol „ZP”; 
12) Stanowisko Pracy do spraw Kontroli                           - symbol „Kon”; 
13) Stanowisko Pracy do spraw Kultury                            - symbol „Kl”; 
14) Stanowisko Pracy do spraw Informacji Publicznej                          - symbol „Inf”. 
  
    § 12. 1. Na czele komórek organizacyjnych nieb�d�cych samodzielnymi stanowiskami  
pracy stoj� kierownicy, z zastrze�eniem ust. 2-4. 
 
    2. Referatem Finansowo-Bud�etowym kieruje skarbnik gminy, który sprawuje równie�  
nadzór nad Stanowiskiem Pracy do spraw Kontroli. 
 
    3. Referatem Organizacji kieruje sekretarz gminy. 
 
    4. Referatem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje pełnomocnik do spraw ochrony  
informacji niejawnych. 
 
    § 13. 1. Pracownicy zajmuj�cy stanowiska kierownicze ponosz� odpowiedzialno�� za  
sumienne, sprawne, terminowe i bezstronne załatwianie spraw nale��cych do wła�ciwo�ci  
poszczególnych komórek organizacyjnych urz�du. 
 
    2. Do zada� pracowników, o których mowa w ust. 1, nale�y w szczególno�ci: 
1) organizacja pracy komórki organizacyjnej: 
    a) zapewnianie zgodnego z instrukcj� kancelaryjn� tworzenia, ewidencjonowania  
        i przechowywania dokumentów oraz przekazywania ich do archiwum, 
    b) kompletowanie przepisów prawnych, 
    c) wnioskowanie w sprawie udzielenia upowa�nie�, 
    d) dokonywanie podziału czynno�ci, 
    e) udzielanie pracownikom instrukta�u i wytycznych, 
    f) zapewnianie przestrzegania ustalonego w urz�dzie czasu pracy i porz�dku, 
    g) wnioskowanie w sprawach kadrowych; 
2) współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urz�du; 
3) przekazywanie informacji publicznych celem udost�pnienia w Biuletynie Informacji 
    Publicznej; 
4) zapewnianie ochrony przetwarzanych danych osobowych; 
5) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków  
    obywateli; 
6) zapewnianie obsługi kancelaryjno-technicznej organizowanych w urz�dzie narad  
    i spotka� w sprawach nale��cych do zakresu działania komórki;    
7) opracowywanie projektów aktów normatywnych organów gminy (uchwał Rady Miejskiej 
    oraz zarz�dze� burmistrza); 
8) udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach jej komisji;  
9) współpraca z wła�ciwymi organami administracji rz�dowej i organami jednostek  
    samorz�du terytorialnego oraz z innymi jednostkami. 
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    3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si� odpowiednio do pracowników zatrudnionych na  
samodzielnych stanowiskach pracy. 
 
   
    § 14. 1. Pracownik odpowiedzialny za opracowanie projektu aktu normatywnego organu 
gminy przedkłada sekretarzowi gminy projekt wraz z pisemnym uzasadnieniem i adnotacj� 
radcy prawnego o braku zastrze�e� formalno-prawnych. Projekt winien by� sporz�dzony 
zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, ustalonymi w odr�bnych przepisach.  
 
    2. W przypadku, gdy przedmiot projektowanego aktu normatywnego zwi�zany jest z zakre- 
sem działania innych komórek organizacyjnych urz�du, projekt sporz�dza si� w uzgodnieniu  
z tymi komórkami.  
    3. Je�eli przepis prawa nakłada na organ gminy obowi�zek zasi�gni�cia opinii lub uzyska-
nia zgody innego organu przed wydaniem aktu normatywnego, do projektu doł�cza si� pismo 
zawieraj�ce stanowisko tego organu. 
 
    4. Projekty uchwał Rady Miejskiej przedkładane s� sekretarzowi gminy z wyprzedzeniem 
umo�liwiaj�cym ich dor�czenie przewodnicz�cemu rady i pozostałym radnym w terminie  
ustalonym w statucie gminy. 
 
    5. Sekretarz gminy zwraca projekt aktu normatywnego do wła�ciwej komórki organi- 
zacyjnej urz�du w razie stwierdzenia, i� nie został zachowany tryb post�powania okre�lony  
w ust. 1-4.  
 
 

 
Rozdział 4 

Zakres działania komórek organizacyjnych urz�du 
 
 
    § 15. Do zakresu działania Referatu Finansowo-Bud�etowego nale�y w szczególno�ci: 
1) opracowywanie szacunku dochodów bud�etu z podatków i opłat; 
2) opracowywanie projektu rocznego bud�etu gminy, obejmuj�cego zadania własne gminy  
    oraz zadania z zakresu administracji rz�dowej; 
3) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 
    a) uchwalenia bud�etu gminy, 
    b) zmian bud�etu gminy i w bud�ecie gminy, 
    c) podatków i opłat, w tym: 
        - okre�lania wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci i wprowadzania innych ni�  
          okre�lone w ustawie zwolnie� w podatku od nieruchomo�ci, 
        - okre�lania wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych i wprowadzania  
          innych ni� okre�lone w ustawie zwolnie� w podatku od �rodków transportowych, 
        - ustalania wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów, zasad poboru oraz terminów  
          płatno�ci tego podatku, 
        - okre�lania wysoko�ci stawek opłaty targowej i opłaty administracyjnej, 
        - poboru podatku rolnego, le�nego i podatku od nieruchomo�ci od osób fizycznych  
          w drodze inkasa oraz okre�lania inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso, 
        - okre�lenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego u�ytków 
           rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, 
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        - wprowadzenia innych ni� okre�lone w ustawie zwolnie� lub ulg w podatku rolnym, 
        - obni�enia ceny skupu �yta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego  
          na obszarze gminy; 
    d) maj�tkowych gminy, przekraczaj�cych zakres zwykłego zarz�du, dotycz�cych: 
        - emitowania obligacji oraz okre�lania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez 
           burmistrza, 
        - zaci�gania długoterminowych po�yczek i kredytów, 
        - ustalania maksymalnej wysoko�ci po�yczek i kredytów krótkoterminowych  
           zaci�ganych przez burmistrza w roku bud�etowym, 
        - zobowi�za� w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o warto�ci przekracza- 
           j�cej granic� ustalan� corocznie przez rad� gminy, 
        - ustalania maksymalnej wysoko�ci po�yczek i por�cze� udzielanych przez burmistrza 
           w roku bud�etowym, 
    e) okre�lania wysoko�ci sumy, do której burmistrz mo�e samodzielnie zaci�ga�  
        zobowi�zania;  
  4) opracowywanie projektów zarz�dze� burmistrza w zakresie wynikaj�cym z uchwały  
      bud�etowej oraz w sprawie opracowania planu finansowego zada� administracji rz�dowej  
      i jego zmian; 
  5) bie��ca realizacja bud�etu gminy i przygotowywania informacji o jej przebiegu; 
  6) opracowywanie sprawozda� z działalno�ci finansowej gminy; 
  7) sporz�dzanie jednostkowych i zbiorczych bilansów oraz sprawozda� finansowych; 
  8) opracowywanie zakładowego planu kont oraz instrukcji ustalaj�cych zasady obiegu  
      i kontroli dokumentów; 
  9) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezb�dnej dla  
      prowadzenia rachunkowo�ci; 
10) opracowywanie prognoz finansowych dla gminy; 
11) prowadzenie gospodarki funduszami znajduj�cymi si� w dyspozycji gminy; 
12) prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów gminy, a w szczególno�ci: 
      a) dokonywanie wymiaru zobowi�zania pieni��nego, podatku od nieruchomo�ci od  
          osób fizycznych, podatku od �rodków transportowych i podatku od posiadania psów, 
      b) wst�pna kontrola deklaracji w sprawie podatku rolnego, le�nego i podatku od  
          nieruchomo�ci nale�nego od osób prawnych i pa�stwowych jednostek organizacyjnych 
          nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej, 
      c) zbieranie materiałów i informacji niezb�dnych do ustalenia zobowi�zania pieni��nego  
          i podatku od nieruchomo�ci,  
     d) prowadzenie kart gospodarstw oraz bie��ce nanoszenie zmian, 
     e) prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomo�ci oraz jej aktualizacji, 
     f) prowadzenie rejestrów wymiarowych i rejestrów przypisów i odpisów, 
     g) rozpatrywanie poda� w zakresie ulg wynikaj�cych z ustawy o podatku rolnym, 
     h) prowadzenie ewidencji podatników podatku od �rodków transportowych i podatku  
          od posiadania psa, 
      i) rozpatrywanie poda� w zakresie umorze�, zaniechania poboru i odrocze� wynikaj�cych 
         z ustawy Ordynacja podatkowa, 
      j) załatwianie odwoła� wnoszonych przez podatników, 
     k) wydawanie decyzji w sprawie odpowiedzialno�ci osób trzecich za zaległo�ci podatkowe 
         podatnika, 
     l) prowadzenie rejestru udzielonych ulg, odrocze�, umorze� i zaniechania poboru  
        zobowi�za� podatkowych oraz dokumentacji w zakresie obliczania skutków  
        finansowych wynikaj�cych z ró�nicy pomi�dzy stawkami podatkowymi uchwalonymi 
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        przez Rad� Miejsk� a ustalonymi przez Ministra Finansów, wykazywanych w zbiorczym 
        sprawozdaniu z wykonania bud�etu gminy, 
     ł) wydawanie za�wiadcze� o stanie maj�tkowym, dochodowo�ci i niezaleganiu  
         w podatkach, 
   m) prowadzenie rachunkowo�ci podstawowej w zakresie: 
         - zobowi�zania pieni��nego, 
         - podatku od nieruchomo�ci, 
         - podatku rolnego i le�nego, 
         - podatku od �rodków transportowych, 
         - podatku od posiadania psów, 
         - opłaty targowej i administracyjnej, 
    n) prowadzenie rejestru zbiorczego wpłat podatkowych, 
    o) prowadzenie kontroli rachunkowej sołtysów i inkasentów oraz spraw wynagrodzenia  
         za inkaso, 
    p) prowadzenie post�powania egzekucyjnego w zakresie zaległo�ci podatkowych; 
13) prowadzenie spraw płacowych pracowników urz�du i stra�y miejskiej, a w szczególno�ci: 
      a) kompletowanie dokumentacji stanowi�cej podstaw� dokonania wypłaty nale�nych  
          pracownikom wynagrodze� i zasiłków, 
      b) sporz�dzanie listy płac, 
      c) stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
      d) wydawanie za�wiadcze� o wynagrodzeniach; 
14) prowadzenie spraw kasowych urz�du oraz jednostek pomocniczych gminy; 
15) obsługa finansowa jednostek pomocniczych gminy; 
16) obsługa finansowo-ksi�gowa urz�du i stra�y miejskiej, a w szczególno�ci:    
      a) prowadzenie urz�dze� syntetycznych i analitycznych ksi�gowo�ci bud�etowej, 
      b) rozliczanie dowodów zwi�zanych z zakupem i zu�yciem �rodków �ywno�ci, 
      c) ewidencja �rodków specjalnych, 
      d) organizowanie prac zwi�zanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji, wycena  
          i ustalanie warto�ci spisanych składników maj�tkowych, 
      e) ewidencja przychodów i rozchodów zakładowego funduszu �wiadcze� socjalnych, 
      f) prowadzenie rozlicze� wynikaj�cych z ustawy o podatku od towarów i usług, 
     g) egzekucja nale�no�ci bud�etowych; 
17) prowadzenie ewidencji i kontrola wykorzystania �rodków trwałych, aktualizacja wyceny, 
      dokonywanie odpisów umorzeniowych, sporz�dzanie sprawozda� statystycznych. 
 
    § 16. Do zakresu działania Referatu Organizacji nale�y w szczególno�ci: 
1) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 
    a) statutu gminy, 
    b) wyboru i odwołania przewodnicz�cego i wiceprzewodnicz�cych Rady Miejskiej, 
    c) ustalenia składu osobowego stałych i dora�nych komisji Rady Miejskiej, 
    d) ustalenia wynagrodzenia burmistrza,  
    e) powołania i odwołania skarbnika i sekretarza gminy, 
    f) powołania i odwołania kierownika urz�du stanu cywilnego i jego zast�pcy, 
    g) udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, 
    h) tworzenia, ł�czenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych gminy, 
     i) statutów jednostek pomocniczych gminy, 
     j) tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych, 
    k) statutów gminnych jednostek organizacyjnych, 
     l) przyj�cia zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz zada� z zakresu wła�ciwo�ci 
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        powiatu i województwa, 
     ł) współdziałania z innymi gminami, 
   m) herbu, flagi i innych symboli gminy, 
    n) nadania honorowego obywatelstwa gminy i innych tytułów honorowych 
    o) wyst�pienia o ustalenie, zmian� lub zniesienie urz�dowej nazwy miejscowo�ci 
        (cz��ci miejscowo�ci) lub obiektu fizjograficznego wzgl�dnie wyra�enia opinii  
        w tym przedmiocie; 
  2) obsługa kancelaryjno-techniczna Rady Miejskiej i jej komisji; 
  3) prowadzenie zbioru uchwał Rady Miejskiej oraz ich rejestru; 
  4) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych; 
  5) obsługa organizacyjna dy�urów przewodnicz�cego Rady Miejskiej; 
  6) organizowanie spotka� radnych z wyborcami; 
  7) prowadzenie spraw osobowych radnych; 
  8) prowadzenie zbioru zarz�dze� i pism okólnych burmistrza oraz ich rejestru; 
  9) prowadzenie i udost�pnianie do powszechnego wgl�du zbiorów: 
       a) Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego,  
       b) aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy gminy; 
10) prowadzenie zbiorów Dziennika Urz�dowego Głównego Urz�du Statystycznego  
      oraz Dziennika Urz�dowego Województwa Opolskiego; 
11) zapewnianie obsługi prawnej urz�du; 
12) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urz�du; 
13) organizowanie przygotowa� i przeprowadzenie wyborów: 
       a) do Sejmu i Senatu RP,  
       b) prezydenta RP, 
       c) do Parlamentu Europejskiego, 
       d) do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
       e) burmistrza,  
       f) ławników, 
       g) organów sołectw i osiedli; 
14) organizowanie przygotowa� i przeprowadzenie referendów lokalnych i ogólnokrajowych; 
15) koordynowanie obsługi kancelaryjno-technicznej zebra� wiejskich i ogólnych zebra�  
      mieszka�ców; 
16) organizowanie kontaktów urz�du z sołectwami i osiedlami; 
17) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenie   
      ich rejestru; 
18) prowadzenie sekretariatu urz�du; 
19) prowadzenie archiwum zakładowego;  
20) zakup tablic urz�dowych i piecz�ci; 
21) zaopatrywanie urz�du w materiały biurowe, druki i formularze oraz sprz�t i meble; 
22) prenumerata prasy oraz organów promulgacyjnych; 
23) gospodarka pomieszczeniami biurowymi; 
24) zlecanie bie��cych remontów i konserwacji budynku urz�du oraz napraw jego urz�dze�  
      i instalacji; 
25) prowadzenie spraw kadrowych pracowników urz�du i stra�y miejskiej oraz kierowników 
      gminnych jednostek organizacyjnych (z wyj�tkiem przedszkoli i szkół),a w szczególno�ci:  
      a) nawi�zywanie i rozwi�zywanie stosunku pracy, 
      b) awansowanie, nagradzanie i premiowanie, 
      c) stosowanie kar porz�dkowych, 
      d) prowadzenia ewidencji czasu pracy; 
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26) opracowywanie regulaminu pracy oraz regulaminu premiowania pracowników obsługi; 
27) sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania regulaminu pracy, w tym ustalonego  
      w urz�dzie czasu pracy i porz�dku;  
28) prowadzenie spraw szkole� i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników; 
29) organizowanie praktyk zawodowych i sta�y; 
30) sporz�dzanie wniosków o nadanie odznacze� pa�stwowych i odznak; 
31) prowadzenie spraw zakładowego funduszu �wiadcze� socjalnych; 
32) spisywanie zezna� �wiadków w sprawach rentowych; 
33) prowadzenie spraw ochrony zdrowia. 
 
    § 17. Do zakresu działania Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomo�ciami 
nale�y w szczególno�ci: 
  1) wydawanie za�wiadcze� o pracy w gospodarstwie rolnym; 
  2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony ro�lin i nasiennictwa: 
       a) przyjmowanie zawiadomie� o wyst�pieniu lub podejrzeniu wyst�pienia organizmu 
           szkodliwego podlegaj�cego obowi�zkowi zwalczania oraz przekazywanie ich  
           wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa, 
       b) wydawanie wła�ciwemu organowi Inspekcji Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa polecenia 
           podj�cia działa� zmierzaj�cych do usuni�cia bezpo�redniego zagro�enia fitosanitarne-  
           go, 
       c) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotycz�cych opinii w przedmiocie: 
           - wprowadzenia przez wojewod� zakazu uprawiania niektórych ro�lin uprawnych  
             lub ich odmian albo zakazu stosowania materiału siewnego o nieodpowiedniej  
             zdrowotno�ci lub zakazu umieszczania uli z pszczołami na gruntach rolnych  
              poło�onych w pobli�u chronionych upraw, 
           - tworzenia i znoszenia przez wojewod� rejonów zamkni�tych wytwarzania 
            kwalifikowanego materiału siewnego odmian ziemniaka,    
           - ustalania przez wojewod� przedsi�biorców organizuj�cych na zasadzie wył�czno�ci 
             wytwarzanie ziemniaka i skup kwalifikowanego materiału siewnego odmian ziemnia- 
             ka w rejonach zamkni�tych; 
  3) prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania narkomanii: 
       a) wydawanie zezwole� na prowadzenie uprawy maku lub konopi włóknistych, 
       b) sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych;  
  4) prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zaka�nych zwierz�t: 
       a) wydawanie �wiadectw pochodzenia zwierz�t, 
       b) sporz�dzania projektów uchwał w sprawie opłat za znakowanie zwierz�t 
           i wystawianie �wiadectw miejsca pochodzenia zwierz�t, 
       c) przyjmowania zawiadomie� o podejrzeniu wyst�pienia choroby zaka�nej u zwierz�cia  
           i informowania o tym powiatowego lekarza weterynarii, 
       d) znakowania obszarów dotkni�tych lub zagro�onych chorob� zaka�n� zwierz�t, 
       e) wydawania powiatowemu lekarzowi weterynarii polecenia podj�cia działa�  
           zmierzaj�cych do usuni�cia bezpo�redniego zagro�enia bezpiecze�stwa sanitarno- 
           weterynaryjnego;  
  5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierz�t: 
       a) wydawanie decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierz�cia, w przypadku 
           zn�cania si� nad nim, wła�cicielowi lub opiekunowi, 
       b) wydawanie zezwole� na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej  
           za agresywn�, 
       c) opracowywanie projektów uchwał w sprawie:  



 9 

           - wyłapywania bezdomnych zwierz�t oraz rozstrzygania o dalszym post�powaniu  
             z nimi, 
           - programu zapobiegaj�cego bezdomno�ci zwierz�t;     
  6) organizowanie i prowadzenie spisów rolnych; 
  7) udział w opracowaniu szacunku plonów; 
  8) upowszechnianie post�pu rolniczego; 
  9) organizowanie przygotowa� i przeprowadzenie wyborów do rady powiatowej izby  
       rolniczej; 
10) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i le�nych: 
      a) przygotowywanie wniosków do wła�ciwych organów o wyra�enie zgody na  
          przeznaczenie gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne, 
      b) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie obj�cia ochron� gruntów  
          wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i le�nych,  
          zaliczonych do klas IV, IVa i IVb, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, 
      c) wydawanie opinii w sprawie nało�enia obowi�zku zdj�cia oraz wykorzystania na cele 
          poprawy warto�ci u�ytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych  
          klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV oraz z torfowisk, w razie wył�czania gruntów  
          z produkcji, 
      d) nakazywanie wła�cicielowi gruntów wykonania odpowiednich zabiegów w razie  
          wyst�pienia z jego winy okre�lonych w ustawie form degradacji gruntów stanowi�cych  
          u�ytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne, a tak�e zlecanie wykonania 
          zast�pczego tych zabiegów na koszt wła�ciciela gruntów w razie niewykonania powy�- 
          szej decyzji, 
      e) sporz�dzanie projektu planu gospodarowania na gruntach poło�onych na obszarach  
          szczególnej ochrony �rodowiska lub w strefach ochronnych, istniej�cych wokół zakła- 
          dów przemysłowych, oraz powiadamianie wła�cicieli gruntów o wyło�eniu planu do 
          wgl�du, 
      f) nakazywanie wła�cicielowi gruntów, w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem  
          sanitarnym, zniszczenia okre�lonych upraw, przemieszczenia zwierz�t poza obszar  
          strefy ochronnej lub dokonania ich uboju w razie prowadzenia produkcji w sposób  
          naruszaj�cy stosowne ustalenia planu, o którym mowa w lit. e, 
      g) sporz�dzanie opinii dotycz�cych decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania 
          gruntów, 
      h) sprawowanie kontroli stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych  
          i le�nych, 
      i) opiniowanie wniosków wła�cicieli gruntów o przyznanie �rodków z bud�etu Pa�stwa  
          na pokrycie kosztów zalesienia, 
      j) dokonywanie uzgodnie� w sprawie rocznego limitu zalesienia na obszarze powiatu,  
     k) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie akceptacji zmiany 
         charakteru u�ytkowania gruntu z rolnego na le�ny; 
11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zasobów le�nych i gospodarki le�nej oraz zalesie�: 
      a) sporz�dzanie opinii w przedmiocie przyznania wła�cicielom lub u�ytkownikom 
          wieczystym gruntów �rodków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów okre�lonych  
          w miejscowym planie zagospodarowaniu przestrzennego lub decyzji o warunkach  
          zabudowy i zagospodarowania terenu, 
      b) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotycz�cych opinii w sprawie 
           wniosku o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, 
      c) informowanie wła�cicieli lasów o wyło�eniu do publicznego wgl�du w siedzibie urz�du 
          projektu uproszczonego planu urz�dzenia lasu, 
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      d) wykonywanie prawa pierwokupu w razie sprzeda�y poło�onych    
          w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomo�ci  
          znajduj�cych si� w zarz�dzie Lasów Pa�stwowych, 
      e) wyst�powanie do Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych z wnioskiem  
          o przekazanie lasów, gruntów oraz innych nieruchomo�ci wskazanej jednostce 
          organizacyjnej, 
      f) opiniowanie wniosków wła�cicieli gruntów o przyznanie �rodków z bud�etu Pa�stwa 
          na pokrycie kosztów zalesienia; 
      g) dokonywanie uzgodnie� w sprawie rocznego limitu zalesienia na obszarze powiatu; 
      h) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie akceptacji zmiany  
          charakteru u�ytkowania gruntu z rolnego na le�ny;          
12) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa: 
      a) opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalanych przez dzier�awców obwodów  
          łowieckich, 
      b) współdziałanie z dzier�awcami i zarz�dcami obwodów łowieckich oraz z nadle�niczy- 
          mi Pa�stwowego Gospodarstwa Le�nego Lasy Pa�stwowe w sprawach zwi�zanych  
          z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególno�ci w zakresie ochrony  
          i hodowli zwierzyny, 
      c) wydawanie opinii w przedmiocie wydzier�awienia obwodu łowieckiego, 
      d) wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z rozliczeniem przez wydzier�awiaj�cego  
          nale�nego gminie czynszu za dzier�aw� obwodu łowieckiego, 
      e) podejmowanie mediacji dla polubownego rozstrzygni�cia sporu o wysoko��  
          wynagrodzenia za szkody łowieckie; 
13) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody:  
      a) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: 
          - uzgodnienia projektu rozporz�dzenia wojewody w sprawie utworzenia, zmiany 
            granic lub likwidacji parku krajobrazowego, 
          - zaopiniowania oraz uzgodnienia niektórych ustale� projektu planu ochrony dla 
            parku krajobrazowego i rezerwatu, 
          - uzgodnienia projektu rozporz�dzenia wojewody w sprawie wyznaczenia lub 
            powi�kszenia obszaru chronionego krajobrazu, 
          - wyznaczenia, likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu, 
          - zaopiniowania projektu listy obszarów Natura 2000, 
          - uzgodnienia projektu planu ochrony obszaru Natura 2000, 
          - zaopiniowania zezwolenia na realizacj� planu lub projektu przedsi�wzi�cia 
            o potencjalnym bezpo�rednim lub po�rednim wpływie na stan obszaru Natura  
            2000,  
          - ustanowienia i zniesienia pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego,  
             u�ytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 
          - uznania za park gminny terenu poza obr�bem miast i wsi o zwartej zabudowie,  
            pokrytego drzewostanem i nieobj�tego ochron� na podstawie ustawy o ochronie 
            zabytków i opiece nad zabytkami, 
      b) zakładanie i utrzymywanie w nale�ytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia, 
      c) wydawanie zezwole� na usuni�cie drzew lub krzewów z terenu nieruchomo�ci, 
      d) wymierzanie administracyjnych kar pieni��nych za: 
          - zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewła�ciwym 
            wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprz�tu mechanicznego albo 
            urz�dze� technicznych oraz zastosowaniem �rodków chemicznych w sposób  
            szkodliwy dla ro�linno�ci, 
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          - usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, 
          - zniszczenie spowodowane niewła�ciw� piel�gnacj� terenów zieleni, zadrzewie�,  
            drzew lub krzewów; 
14) sporz�dzanie gminnego programu ochrony �rodowiska; 
15) opracowywanie projektu gminnego planu gospodarki odpadami, stanowi�cego cz��� 
      gminnego programu ochrony �rodowiska;       
16) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:  
      a) gminnego programu ochrony �rodowiska, 
      b) ustanowienia ogranicze� co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania  
          z urz�dze�, z których emitowany hałas mo�e negatywnie oddziaływa� na �rodowisko; 
17) sporz�dzanie raportów z wykonania gminnego programu ochrony �rodowiska; 
18) prowadzenie - w przypadku zwykłego korzystania ze �rodowiska przez osoby fizyczne - 
      spraw:  
       a) przyjmowania wyników okresowych pomiarów wielko�ci emisji, przedkładanych 
         przez prowadz�cych instalacje oraz u�ytkowników urz�dze�, 
       b) nakładania na prowadz�cego instalacj� lub u�ytkownika urz�dzenia obowi�zku 
            prowadzenia w okre�lonym czasie pomiarów wielko�ci emisji, je�eli z przeprowa- 
           dzonej kontroli wynika, �e nast�piło przekroczenie standardów emisyjnych, 
       c) ustalania wymaga� w zakresie ochrony �rodowiska dotycz�cych eksploatacji  
            instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 
       d) przyjmowania zgłosze� instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,  
            mog�cych negatywnie oddziaływa� na �rodowisko; 
19) przyjmowanie informacji o rodzaju, ilo�ci i miejscach wyst�powania substancji 
      stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska, przedkładanych w formie  
      uproszczonej przez osoby fizyczne nieb�d�ce przedsi�biorcami; 
20) przedkładanie wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilo�ci i miejscach  
      wyst�powania substancji stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska; 
21) nakazywanie osobie fizycznej eksploatuj�cej instalacj� w ramach zwykłego korzystania  
      ze �rodowiska lub eksploatuj�cej urz�dzenie wykonania w okre�lonym czasie czynno�ci 
      zmierzaj�cych do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na �rodowisko; 
22) wstrzymywanie u�ytkowania instalacji w razie naruszenia warunków decyzji okre�laj�cej 
      wymagania dotycz�ce eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,  
      prowadzonej przez osob� fizyczn� w ramach zwykłego korzystania ze �rodowiska; 
23) wstrzymywanie u�ytkowania instalacji lub urz�dzenia, je�eli osoba fizyczna nie  
      dostosowała si� do wymaga� decyzji, o której mowa w pkt 21;         
24) wyra�anie zgody na podj�cie wstrzymanej działalno�ci po stwierdzeniu, i� ustały  
      przyczyny wstrzymania; 
25) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie �rodowiska; 
26) wyst�powanie w charakterze oskar�yciela publicznego w sprawach o wykroczenia 
      przeciw przepisom o ochronie �rodowiska; 
27) wyst�powanie do wojewódzkiego inspektora ochrony �rodowiska o podj�cie odpowied- 
      nich działa� w razie stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia przez kontrolowany 
      podmiot przepisów o ochronie �rodowiska lub wyst�pienia uzasadnionego podejrzenia,  
      �e takie naruszenie mogło nast�pi�; 
28) udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalno�ci w dziedzinie ochrony 
      �rodowiska; 
29) sporz�dzanie i przekazywanie marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu  
      funduszowi ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej rocznego sprawozdania  
      zawieraj�cego informacje o: 
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      a) rodzaju i ilo�ci odpadów opakowaniowych zebranych przez gmin� lub podmiot 
          działaj�cy w jej imieniu, 
      b) rodzaju i ilo�ci odpadów opakowaniowych przekazanych przez gmin� lub podmiot  
          działaj�cy w jej imieniu do odzysku i recyklingu, 
      c) wydatkach poniesionych na działania okre�lone w lit. a i b;        
30) zawiadamianie wła�ciwych organów administracji rz�dowej lub wła�ciwych organów  
      jednostek samorz�du terytorialnego w razie stwierdzenia naruszenia �rodowiska w wyniku 
      wykonywania działalno�ci gospodarczej; 
31) nakazywanie w drodze decyzji wstrzymania wykonywania działalno�ci gospodarczej 
      w przypadku braku mo�liwo�ci zawiadomienia, o którym mowa w pkt 30; 
32) udost�pnianie informacji o �rodowisku i jego ochronie w zakresie obejmuj�cym: 
      a) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usuni�cie drzew lub krzewów, 
      b) decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieni��nych za: 
           - zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewła�ciwym 
             wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprz�tu mechanicznego albo  
             urz�dze� technicznych oraz zastosowaniem �rodków chemicznych w sposób 
             szkodliwy dla ro�linno�ci, 
           - usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, 
           - zniszczenie spowodowane niewła�ciw� piel�gnacj� terenów zieleni, zadrzewie�, 
             drzew lub krzewów,  
      c) programy zwi�zane z podejmowaniem rozstrzygni�� istotnych dla ochrony �rodowiska; 
33) prowadzenie publicznie dost�pnego wykazu danych o dokumentach zawieraj�cych 
      informacje o �rodowisku i jego ochronie; 
34) realizacja zada� z zakresu post�powania z odpadami: 
       a) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przedkładanych 
        wojewodzie lub staro�cie przez wytwórców odpadów niebezpiecznych, 
       b) sporz�dzanie opinii w przedmiocie wydawanych przez wojewod� lub starost�  
           zezwole� na prowadzenie działalno�ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 
           odpadów, 
       c) sporz�dzanie opinii w przedmiocie wydawanych przez starost� zezwole� na  
           prowadzenie działalno�ci w zakresie zbierania lub transportu odpadów, 
       d) sporz�dzanie opinii w przedmiocie wydawanych przez wojewod� lub starost�  
           pozwole� na wytwarzanie odpadów, w przypadkach okre�lonych w ustawie  
        o odpadach, 
       e) nakazywanie posiadaczowi odpadów usuni�cia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych 
           do ich składowania lub magazynowania; 
35) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie gminy: 
      a) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urz�dze� do odzysku 
          lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
      b) organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów 
          komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku, 
      c) organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierz�tami; 
36) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania wodami:   
      a) wyznaczanie za odszkodowaniem cz��ci nieruchomo�ci przyległej do wód obj�tych 
          powszechnym korzystaniem, umo�liwiaj�cej dost�p do wody, 
      b) nakazywanie wła�cicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania 
          urz�dze� zapobiegaj�cych szkodom, je�eli spowodowane przez wła�ciciela zmiany 
          stanu wody na gruncie szkodliwie wpływaj� na grunty s�siednie, 
      c) zatwierdzanie ugód ustalaj�cych zmiany stanu wody na gruntach, zawieranych  
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          pomi�dzy wła�cicielami gruntów, 
     d) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia miejsc  
          wydobycia kamienia, �wiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego 
          korzystania z wód; 
37) umieszczanie i utrzymywanie w nale�ytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów; 
38) ustalanie numerów porz�dkowych nieruchomo�ci zabudowanych oraz nieruchomo�ci  
      przeznaczonych pod zabudow� zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  
      przestrzennego; 
39) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porz�dkowej nieruchomo�ci;  
40) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:  
      a) wyra�enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo�ci stanowi�cej własno�� gminy, 
      b) przyznania pierwsze�stwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzier�awcom, 
      c) zwolnienia z obowi�zku zbycia w drodze przetargu nieruchomo�ci przeznaczonych  
          pod budownictwo mieszkaniowe, na realizacj� urz�dze� infrastruktury technicznej  
          lub innych celów publicznych, 
      d) szczegółowych warunków korzystania z nieruchomo�ci przez samorz�dowe jednostki  
          organizacyjne, na rzecz których ustanowiono trwały zarz�d, 
      e) wyra�enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomo�ci, 
      f) wyra�enia zgody na podwy�szenie lub obni�enie bonifikaty od ceny nieruchomo�ci 
          wpisanej do rejestru zabytków, 
      g) wyra�enia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu 
          u�ytkowania wieczystego, 
      h) podwy�szenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu u�ytkowania wieczystego, 
       i) wyra�enia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa  
          u�ytkowania wieczystego w prawo własno�ci, 
       j) wyra�enia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarz�du, 
      k) podwy�szenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarz�du, 
       l) przyst�pienia do scalenia nieruchomo�ci i ich ponownego podziału na działki gruntu; 
       ł) scalenia nieruchomo�ci i ich ponownego podziału na działki gruntu, 
     m) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, 
      n) przeprowadzenia na koszt gminy powszechnej taksacji nieruchomo�ci w okresie  
          mi�dzy terminami ustalonymi w ustawie, 
      o) nadania mocy urz�dowej mapom taksacyjnym i tabelom taksacyjnym,         
      p) zasad nabycia, zbycia i obci��enia nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wydzier�awiania 
          lub najmu na okres dłu�szy ni� trzy lata, 
      r) nazw ulic i placów publicznych; 
41) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomo�ci: 
      a) ewidencjonowanie nieruchomo�ci, 
      b) zapewnianie wyceny nieruchomo�ci przez rzeczoznawców maj�tkowych, 
      c) sporz�dzanie planów wykorzystania zasobu, 
      d) zabezpieczanie nieruchomo�ci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 
      e) wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z naliczaniem nale�no�ci za nieruchomo�ci  
          udost�pniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych nale�no�ci, 
      f) sporz�dzanie i podawanie do publicznej wiadomo�ci wykazu nieruchomo�ci  
          przeznaczonych do sprzeda�y, do oddania w u�ytkowanie wieczyste, u�ytkowanie,  
          najem lub dzier�aw�, 
     g) organizowanie przetargów na sprzeda� lub oddanie w u�ytkowanie wieczyste  
          nieruchomo�ci, 
     h) prowadzenie rokowa� w sprawie zbycia nieruchomo�ci, 
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      i) sprzeda� lub oddawanie w u�ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci,  
      j) dokonywanie darowizny i zamiany nieruchomo�ci, 
     k) oddawanie nieruchomo�ci w u�ytkowanie lub dzier�aw�, 
      l) podejmowanie czynno�ci w post�powaniu s�dowym w sprawach o własno�� lub  
         inne prawa rzeczowe na nieruchomo�ci, o roszczenia ze stosunku dzier�awy,  
         o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własno�ci nieruchomo�ci przez 
         zasiedzenie oraz o wpis w ksi�dze wieczystej lub o zało�enie ksi�gi wieczystej, 
      ł) przygotowywanie opracowa� geodezyjno-prawnych i projektowych, 
    m) dokonywanie podziałów nieruchomo�ci oraz scale� nieruchomo�ci i ich ponownego 
          podziału na działki gruntu; 
42) udzielanie bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomo�ci; 
43) podwy�szanie lub obni�anie bonifikaty od ceny nieruchomo�ci wpisanej do rejestru 
      zabytków; 
44) ustalanie dodatkowych opłat rocznych z tytułu u�ytkowania wieczystego w przypadku 
      niedotrzymaniu terminu zagospodarowania nieruchomo�ci; 
45) udzielanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu u�ytkowania wieczystego;    
46) dokonywanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu u�ytkowania wieczystego; 
47) nabywanie nieruchomo�ci w drodze umowy; 
48) wykonywanie prawa pierwokupu; 
49) prowadzenie spraw uwłaszczeniowych; 
50) przejmowanie nieruchomo�ci rolnych Skarbu Pa�stwa nieprzekazanych do Zasobu 
      Własno�ci Rolnej Skarbu Pa�stwa lub nieprzekazanych Agencji Własno�ci Rolnej Skarbu 
      Pa�stwa; 
51) przygotowywanie wniosków o wszcz�cie post�powania wywłaszczeniowego na rzecz 
      gminy; 
52) prowadzenie spraw zwi�zanych z przekazywaniem gminie zakładowych budynków  
      mieszkalnych przez przedsi�biorstwa pa�stwowe i spółki skarbu pa�stwa; 
53) ustanawianie trwałego zarz�du na rzecz samorz�dowej jednostki organizacyjnej; 
54) orzekanie o wyga�ni�ciu trwałego zarz�du;  
55) orzekanie o przekazaniu trwałego zarz�du mi�dzy samorz�dowymi jednostkami  
      organizacyjnymi; 
56) ustalanie wysoko�ci opłat rocznych z tytułu trwałego zarz�du nieruchomo�ci oraz 
      udzielanie bonifikat od tych opłat; 
57) dokonywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarz�du nieruchomo�ci; 
58) ustalanie opłaty adiacenckiej; 
59) stwierdzanie nabycia przez u�ytkownika wieczystego prawa własno�ci nieruchomo�ci; 
60) przeprowadzanie rozgraniczenia nieruchomo�ci; 
61) zapewnianie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych. 
 
    § 18. Do zakresu działania Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej nale�y  
w szczególno�ci: 
1) opracowanie programu gospodarczego gminy oraz wieloletniego programu inwestycyjnego; 
2) prowadzenie inwestycji i remontów:   
    a) przygotowywanie umów w sprawach zamówie� na roboty budowlane, usługi  
        projektowe oraz usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
    b) realizacja obowi�zków inwestora okre�lonych w prawie budowlanym, a w szczególno�ci 
        organizowanie procesu budowy, 
    c) sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
    d) kontrola terminowo�ci wykonania robót budowlanych, 
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    e) udział w odbiorach robót,        
    f) rozliczanie inwestycji i remontów, 
    g) sprawowanie nadzoru nad realizacj� inwestycji i remontów prowadzonych przez gminne 
        jednostki organizacyjne; 
3) wyposa�anie nieruchomo�ci stanowi�cych gminny zasób nieruchomo�ci w niezb�dne  
    urz�dzenia infrastruktury technicznej; 
4) koordynowanie rozwoju infrastruktury technicznej na terenie gminy; 
5) wydawanie powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenia podj�cia 
    działa� zmierzaj�cych do usuni�cia bezpo�redniego zagro�enia �ycia lub zdrowia 
    ludzi zwi�zanego z budow�, utrzymaniem lub rozbiórk� obiektów budowlanych; 
6) sporz�dzanie studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
    gminy; 
7) podejmowanie działa� zmierzaj�cych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
    przestrzennego: 
    a) ogłaszanie o przyst�pieniu do sporz�dzania planu, 
    b) zawiadamianie o przyst�pieniu do sporz�dzania planu instytucji i organów  
        wła�ciwych do uzgadniania i opiniowania planu, 
    c) rozpatrywanie wniosków do planu, 
    d) sporz�dzanie projektu planu wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko, 
    e) sporz�dzanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, 
    f) zasi�ganie opinii o projekcie planu: 
       - gminnej lub innej wła�ciwej komisji urbanistyczno-architektonicznej,   
       - wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast, granicz�cych z obszarem obj�tym  
         planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 
    g) uzgadnianie projektu planu z wła�ciwymi organami, 
    h) wyst�powanie o zgod� na zmian� przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych  
        na cele nierolnicze i niele�ne, 
    i) wprowadzanie zmian wynikaj�cych z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnie�, 
    j) ogłaszanie o wyło�eniu projektu planu, 
    k) wykładanie projektu planu do publicznego wgl�du i wykładanie tego projektu 
        wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko do publicznego wgl�du oraz  
        organizowanie dyskusji publicznej nad przyj�tymi w projekcie rozwi�zaniami, 
     l) wyznaczanie terminu, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
        organizacyjne nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej mog� wnosi� uwagi dotycz�ce 
        projektu planu, 
     ł) rozpatrywanie uwag, o których mowa w lit. l, 
   m) wprowadzanie zmian do projektu planu wynikaj�cych z rozpatrzenia uwag, 
         o których mowa w lit. l, oraz ponawianie uzgodnie� w niezb�dnym zakresie, 
    n) przedstawianie Radzie Miejskiej projektu planu wraz z list� nieuwzgl�dnionych 
        uwag, o których mowa w lit. l;  
  8) prowadzenie post�powania w sprawie oceny oddziaływania na �rodowisko skutków 
      realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, w tym sporz�dzanie prognoz 
      oddziaływania na �rodowisko; 
  9) zlecanie sporz�dzenia opracowania ekofizjograficznego; 
10) udost�pnianie do wgl�du zainteresowanym studium uwarunkowa� i kierunków  
      zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów z planu; 
11) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
      oraz wniosków o ich sporz�dzenie lub zmian�, gromadzenie materiałów z nimi  
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      zwi�zanych oraz przechowywanie ich oryginałów; 
12) opracowywanie wieloletnich programów sporz�dzania miejscowych planów  
      zagospodarowania przestrzennego; 
13) ustalanie, w drodze decyzji, jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto�ci nierucho- 
      mo�ci w zwi�zku z uchwaleniem albo zmian� miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego:  
      a) w przypadku sprzeda�y nieruchomo�ci przez jej wła�ciciela albo u�ytkownika  
          wieczystego; 
      b) na ��danie wła�ciciela albo u�ytkownika wieczystego nieruchomo�ci zgłoszone 
          przed jej sprzeda��; 
14) przedstawianie Radzie Miejskiej okresowych informacji o wydanych decyzjach,  
      o których mowa w pkt 13; 
15) ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego;  
16) ustalanie warunków zabudowy; 
17) prowadzenie - w ramach post�powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  
      inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy - post�powania w sprawie  
      oceny oddziaływania na �rodowisko planowanego przedsi�wzi�cia mog�cego znacz�co  
      oddziaływa� na �rodowisko, w tym okre�lanie zakresu raportu o oddziaływaniu 
      przedsi�wzi�cia na �rodowisko oraz stwierdzanie obowi�zku jego sporz�dzenia; 
18) prowadzenie rejestru wydanych decyzji: 
      a) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym 
          i gminnym, 
      b) o ustaleniu warunków zabudowy; 
19) opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa; 
20) opiniowanie zgodno�ci proponowanego podziału nieruchomo�ci z ustaleniami  
      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
21) udost�pnianie informacji o �rodowisku i jego ochronie w zakresie obejmuj�cym: 
      a) projekty planów zagospodarowania przestrzennego, 
      b) plany zagospodarowania przestrzennego, 
      c) prognozy oddziaływania na �rodowisko, 
      d) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach  
          zabudowy oraz wnioski o ich wydanie, 
      e) postanowienia stwierdzaj�ce obowi�zek sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu 
          przedsi�wzi�cia na �rodowisko, 
      f) raporty o oddziaływaniu przedsi�wzi�cia na �rodowisko, 
      g) opracowania ekofizjograficzne;   
22) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 
      a) programu gospodarczego gminy, 
      b) przyst�pienia do sporz�dzania studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
          przestrzennego gminy, 
      c) studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
      d) przyst�pienia do sporz�dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
      e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian; 
23) opracowywanie wniosków o przyznanie �rodków pomocowych. 
 
    § 19. Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej nale�y w szczególno�ci: 
1) zarz�dzanie drogami gminnymi: 
    a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, 
    b) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzyma- 
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        nia i ochrony dróg oraz drogowych obiektów in�ynierskich, 
    c) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów in�ynierskich,  
        urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch i innych urz�dze� zwi�zanych z drog�, 
    d) realizacja zada� w zakresie in�ynierii ruchu, 
    e) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych, 
    f) koordynowanie robót w pasie drogowym, 
    g) wydawanie zezwole� na zaj�cie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie  
        opłat i kar pieni��nych, 
    h) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów, 
     i) sporz�dzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu  
        Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,  
     j) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów in�ynierskich, 
    k) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj�cych, 
     l) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich u�ytkowników, 
     ł) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobra�eniom �rodowiska mog�cym powsta� lub  
        powstaj�cym w nast�pstwie budowy lub utrzymania dróg, 
   m) wprowadzanie ogranicze� lub zamykanie dróg i drogowych obiektów in�ynierskich  
        dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami ró�nej kategorii, gdy wyst�puje 
        bezpo�rednie zagro�enie bezpiecze�stwa osób lub mienia, 
    n) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 
    o) utrzymywanie zieleni przydro�nej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 
  2) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:  
      a) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
      b) ustalenia przebiegu istniej�cych dróg gminnych, 
      c) ustalenia strefy płatnego parkowania; 
  3) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz  
      ustalenia przebiegu istniej�cych dróg powiatowych; 
  4) tworzenie warunków do wykonywania prac zwi�zanych z utrzymaniem czysto�ci  
      i porz�dku na terenie gminy; 
  5) zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych; 
  6) prowadzenie ewidencji: 
      a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli cz�stotliwo�ci ich opró�niania  
          oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 
      b) przydomowych oczyszczalni �cieków w celu kontroli cz�stotliwo�ci i sposobu  
          pozbywania si� komunalnych osadów �ciekowych oraz w celu opracowania planu 
          rozwoju sieci kanalizacyjnej;   
  7) sprawowanie nadzoru nad realizacj� obowi�zków wła�cicieli nieruchomo�ci w zakresie  
      utrzymania czysto�ci i porz�dku; 
  8) wydawanie zezwole� na prowadzenie przez przedsi�biorców działalno�ci w zakresie 
      odbierania odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci oraz opró�niania 
      zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto�ci ciekłych; 
  9) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 
      a) szczegółowych zasad utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie gminy, 
      b) przeprowadzenia obowi�zkowej deratyzacji, 
      c) górnych stawek opłat ponoszonych przez wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi w zakre- 
          sie odbierania odpadów komunalnych, 
      d) przej�cia od wła�cicieli nieruchomo�ci obowi�zków w zakresie utrzymania porz�dku  
          i czysto�ci;  
10) udost�pnianie informacji o �rodowisku i jego ochronie w zakresie obejmuj�cym wnioski  
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      o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie przez przedsi�biorców działalno�ci 
      polegaj�cej na odbieraniu odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci oraz   
      opró�nianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczysto�ci ciekłych;      
11) wydawanie powiatowemu inspektorowi sanitarnemu polecenia podj�cia działa�  
      zmierzaj�cych do usuni�cia bezpo�redniego zagro�enia bezpiecze�stwa sanitarnego  
      na terenie gminy; 
12) wykonywanie zada� w zakresie zaopatrzenia w energi� elektryczn� i ciepło: 
      a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło na obszarze gminy, 
      b) planowanie o�wietlenia miejsc publicznych i dróg znajduj�cych si� na terenie gminy; 
13) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz�dowej; 
14) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 
      a) wydzielenia w zasobie mieszkaniowym gminy lokali przeznaczonych do wynajmowa- 
          nia na czas trwania stosunku pracy, 
      b) wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
      c) zasad wynajmowania lokali wchodz�cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 
15) ustalanie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni u�ytkowej lokali wchodz�cych w skład 
      mieszkaniowego zasobu gminy; 
16) informowanie mieszka�ców o jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi; 
17) wydawanie zezwole� na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod� lub zbiorowego 
      odprowadzania �cieków; 
18) sprawdzanie zgodno�ci z przepisami taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe 
      odprowadzanie �cieków oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz�dze�  
      wodoci�gowych i urz�dze� kanalizacyjnych, opracowanych przez przedsi�biorstwa  
      wodoci�gowo-kanalizacyjne; 
19) weryfikowanie kosztów zwi�zanych ze �wiadczeniem usług wykonywanych przez  
      przedsi�biorstwa wodoci�gowo-kanalizacyjne, pod wzgl�dem celowo�ci ich ponoszenia; 
20) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 
      a) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków, 
      b) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych i urz�dze� kana- 
          lizacyjnych, b�d�cych w posiadaniu przedsi�biorstwa wodoci�gowo-kanalizacyjnego, 
      c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe odprowadzanie 
          �cieków, 
      d) dopłaty dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług  
          w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i zbiorowego odprowadzania �cieków, 
      e) wysoko�ci stawek opłat za zaj�cie pasa drogowego na drodze gminnej;   
21) nakładanie kar pieni��nych na przedsi�biorstwa wodoci�gowo-kanalizacyjne i ich  
      kierowników za stosowanie taryf, które nie zostały zatwierdzone przez Rad� Miejsk�  
      lub za zawy�anie zatwierdzonych cen i stawek; 
22) wykonywanie czynno�ci nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy realizuj�cymi 
      zadania z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej;    
23) wspieranie działalno�ci gospodarczej: 
      a) promowanie przedsi�biorczo�ci na terenie gminy, 
      b) prowadzenie działalno�ci informacyjnej, w tym organizowanie szkole� w zakresie  
          rozwoju przedsi�biorczo�ci, 
      c) współdziałanie z samorz�dem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz 
          innymi organizacjami przedsi�biorców; 
24) realizacja innych zada� w zakresie działalno�ci gospodarczej: 
      a) wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwole� i koncesji, o ile przepisy odr�bnych  
          ustaw tak stanowi�, 
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      b) kontrola przestrzegania przepisów prawa przez przedsi�biorców w zakresie  
          obowi�zku: 
           - posiadania odpowiednich uprawnie� zawodowych przy wykonywaniu okre�lonego  
             rodzaju działalno�ci gospodarczej, je�eli przepisy szczególne nakładaj� taki 
             obowi�zek, 
           - zewn�trznego oznaczenia stałego miejsca wykonywania działalno�ci gospodarczej, 
           - podawania danych dotycz�cych przedsi�biorcy w ofertach w sprzeda�y bezpo�redniej 
             lub wysyłkowej za po�rednictwem �rodków masowego przekazu, sieci 
             informatycznych lub druków bezadresowych, 
           - zamieszczania odpowiednich informacji w j�zyku polskim na wprowadzanych do  
             obrotu towarach lub ich opakowaniach,  
      c) zawiadamianie wła�ciwych organów administracji rz�dowej lub wła�ciwych organów 
          jednostek samorz�du terytorialnego w razie powzi�cia wiadomo�ci o wykonywaniu 
          działalno�ci gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a tak�e w razie stwierdzenia 
          zagro�enia �ycia lub zdrowia ludzkiego lub niebezpiecze�stwa powstania szkód  
          maj�tkowych w znacznych rozmiarach w wyniku wykonywania tej działalno�ci,  
      d) nakazywanie w drodze decyzji wstrzymania wykonywania działalno�ci gospodarczej  
           w przypadku braku mo�liwo�ci zawiadomienia, o którym mowa w lit. c; 
25) prowadzenie ewidencji działalno�ci gospodarczej dla przedsi�biorców b�d�cych  
      osobami fizycznymi: 
       a) dokonywanie wpisów do ewidencji, 
       b) dor�czanie przedsi�biorcom za�wiadcze� o wpisie do ewidencji, 
       c) wydawanie decyzji o odmowie wpisu oraz o wykre�leniu wpisu z ewidencji; 
26) wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru S�dowego, 
      polegaj�cych na zapewnieniu zainteresowanym: 
       a) wgl�du do Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci (PKD), 
       b) urz�dowych formularzy wniosków umo�liwiaj�cych rejestracj� spółek jawnych, 
       c) dost�pu do informacji o wysoko�ci opłat s�dowych i opłat za ogłoszenie w Monitorze 
           S�dowym i Gospodarczym, sposobie ich uiszczania oraz o wła�ciwym miejscowo dla 
           gminy s�dzie rejestrowym; 
27) gromadzenie przekazywanych przez s�d rejestrowy danych z Krajowego Rejestru 
      S�dowego o wpisaniu przedsi�biorcy i jego wykre�leniu; 
28) udzielanie licencji (promesy licencji) na wykonywanie transportu drogowego taksówk�  
      na obszarze gminy; 
29) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie okre�lenia na dany rok  
      kalendarzowy liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie  
      transportu drogowego taksówk�; 
30) wydawanie zezwole� na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych 
      specjalnych na obszarze gminy;   
31) wykonywanie czynno�ci w zakresie uzgadniania i koordynacji rozkładów jazdy  
      w mi�dzymiastowym i mi�dzygminnym transporcie kolejowym i samochodowym; 
32) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie okre�lenia dni i godzin  
      otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych  
      i zakładów usługowych dla ludno�ci; 
33) opracowywanie wniosków o przyznanie �rodków pomocowych. 
 
    § 20. Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich nale�y w szczególno�ci: 
1) wydawanie dokumentów stwierdzaj�cych to�samo��; 
2) prowadzenie ewidencji ludno�ci i spraw meldunkowych; 
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  3) prowadzenie i udost�pnianie do wgl�du stałego rejestru wyborców oraz rozpatrywanie 
      reklamacji wnoszonych na nieprawidłowo�ci w tym rejestrze; 
  4) sporz�dzanie i udost�pnianie do wgl�du spisów wyborców oraz rozpatrywanie reklamacji 
      wnoszonych na nieprawidłowo�ci w tych spisach; 
  5) prowadzenie spraw paszportowych w zakresie powierzonym przez wojewod�; 
  6) wydawanie zezwole� na przeprowadzenie imprezy masowej oraz decyzji o zakazie  
      przeprowadzenia imprezy masowej; 
  7) przyjmowanie zawiadomie� o zgromadzeniu publicznym oraz wydawanie decyzji  
      o zakazie zgromadzenia publicznego i decyzji w sprawie rozwi�zania zgromadzenia; 
  8) wydawanie pozwole� na przeprowadzenie zbiórki publicznej; 
  9) sprawy wojskowe i obronne:   
      a) przygotowanie ludno�ci i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie  
           innych zada� w ramach powszechnego obowi�zku obrony, 
      b) rejestracja przedpoborowych, 
      c) udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzaniu, 
      d) orzekanie o konieczno�ci sprawowania przez �ołnierza bezpo�redniej opieki nad  
          członkiem rodziny, 
      e) ustalanie i wypłacanie �ołnierzowi rezerwy, który odbył �wiczenia wojskowe,  
          �wiadczenia pieni��nego rekompensuj�cego utracone wynagrodzenie albo dochód  
          z prowadzonej działalno�ci gospodarczej,   
      f) uznawanie poborowego, któremu dor�czono kart� powołania do odbycia zasadniczej  
          słu�by wojskowej, oraz �ołnierza odbywaj�cego t� słu�b�, za posiadaj�cego na  
          wył�cznym utrzymaniu członków rodziny, 
      g) pokrywanie nale�no�ci i opłat mieszkaniowych �ołnierzom uznanym za posiadaj�cych 
          na wył�cznym utrzymaniu członków rodziny oraz �ołnierzom samotnym, 
      h) nakładanie obowi�zku �wiadcze� osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Pa�stwa, 
       i) realizacja zada� akcji kurierskiej, 
       j) wydawanie decyzji o zaj�ciu nieruchomo�ci stanowi�cej własno�� gminy na  
         zakwaterowanie przej�ciowe Sił Zbrojnych; 
10) obrona cywilna: 
      a) kierowanie oraz koordynowanie przygotowa� i realizacji przedsi�wzi�� obrony  
          cywilnej przez instytucje, przedsi�biorców i inne jednostki organizacyjne oraz 
          organizacje społeczne działaj�ce na terenie gminy, 
      b) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej, 
      c) dokonywanie oceny stanu przygotowa� obrony cywilnej,           
      d) organizowanie i koordynowanie szkole� oraz �wicze� obrony cywilnej, 
      e) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz  
          systemu wczesnego ostrzegania o zagro�eniach, 
       f) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludno�ci na wypadek powstania 
          masowego zagro�enia dla �ycia i zdrowia na znacznym obszarze, 
      g) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia 
          działa� ratowniczych,     
      h) tworzenie formacji obrony cywilnej, 
       i) przeznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej, 
       j) nakładanie obowi�zków w ramach powszechnej samoobrony ludno�ci; 
11) ochrona przeciwpo�arowa: 
      a) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-ga�niczego na obszarze 
          gminy, 
      b) wypłacanie ekwiwalentu pieni��nego członkom ochotniczych stra�y po�arnych, którzy 
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          uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu po�arniczym, 
      c) wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z utrzymaniem, wyposa�eniem, umundurowa- 
          niem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowo�ci bojowej jednostek ochotniczej stra�y  
          po�arnej, 
      d) zatrudnianie komendanta gminnego ochrony przeciwpo�arowej, 
      e) ochrona przeciwpo�arowa budynku urz�du; 
12) wykonywanie zada� słu�by bezpiecze�stwa i higieny pracy;       
13) prowadzenie działa� zwi�zanych z profilaktyk� i rozwi�zywaniem problemów  
      alkoholowych: 
      a) udział w realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi�zywania problemów  
          alkoholowych, 
      b) powoływanie i obsługa kancelaryjno-techniczna gminnej komisji rozwi�zywania  
          problemów alkoholowych, 
14) wydawanie i cofanie zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych przeznaczonych 
      do spo�ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda�y; 
15) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 
      a) gminnego programu profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych, 
      b) ustalenia liczby punktów sprzeda�y napojów alkoholowych, 
      c) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda�y napojów alkoholowych 
          i warunków sprzeda�y tych napojów.  
 
    § 21. Do zakresu działania Referatu Ochrony Informacji Niejawnych nale�y  
w szczególno�ci: 
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych; 
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych; 
3) zapewnienie ochrony fizycznej urz�du; 
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie; 
5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów; 
6) opracowywanie planu ochrony urz�du i nadzorowanie jego realizacji; 
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
 
    § 22. Do zakresu działania Kancelarii Tajnej nale�y w szczególno�ci: 
1) rejestrowanie i przechowywanie dokumentów zawieraj�cych informacje niejawne; 
2) bezpo�redni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w urz�dzie; 
3) udost�pnianie lub wydawanie dokumentów zawieraj�cych informacje niejawne; 
4) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawieraj�cych informacje niejawne; 
5) kontrola przestrzegania wła�ciwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w urz�dzie; 
6) wykonywanie polece� pełnomocnika ochrony; 
7) prowadzenie bie��cej kontroli post�powania z dokumentami zawieraj�cymi informacje  
    niejawne, które zostały udost�pnione pracownikom. 
 
    § 23. Do zakresu działania Urz�du Stanu Cywilnego nale�y w szczególno�ci: 
  1) podstawowa rejestracja stanu cywilnego w ksi�gach stanu cywilnego w formie aktów  
      urodzenia, mał�e�stwa oraz zgonu; 
  2) rejestracja dodatkowa innych zdarze� maj�cych wpływ na stan cywilny osób; 
  3) przyjmowanie o�wiadcze� o:  
      a) wst�pieniu w zwi�zek mał�e�ski, 
      b) braku okoliczno�ci wył�czaj�cych zawarcie mał�e�stwa,      
      c) wyborze nazwiska, jakie b�d� nosi� mał�onkowie i dzieci zrodzone z mał�e�stwa; 
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  4) wydawanie zezwole� na zawarcie mał�e�stwa przed upływem miesi�cznego terminu; 
  5) wydawanie za�wiadczenia stwierdzaj�cego brak okoliczno�ci wył�czaj�cych zawarcie  
      mał�e�stwa; 
  6) przyjmowanie o�wiadcze� o powrocie mał�onka rozwiedzionego do nazwiska noszonego 
      przed zawarciem mał�e�stwa; 
  7) przyjmowanie o�wiadczenia ojca o uznaniu dziecka; 
  8) przyjmowanie przy uznaniu dziecka o�wiadczenia ojca, �e nosi� ono b�dzie nazwisko 
      matki; 
  9) przyjmowanie o�wiadczenia mał�onków o nadaniu dziecku nazwiska m��a matki; 
10) przyjmowanie pisemnego o�wiadczenia rodziców dziecka o zmianie imienia (imion)  
      dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporz�dzenia; 
11) odtwarzanie tre�ci aktu stanu cywilnego w razie zagini�cia lub zniszczenia cało�ci  
      lub cz��ci ksi�gi stanu cywilnego; 
12) wpisywanie do ksi�g stanu cywilnego tre�ci odpisu (wypisu) aktu w razie zagini�cia  
      lub zniszczenia cało�ci lub cz��ci ksi�gi stanu cywilnego lub gdy urz�d stanu cywilnego  
      nie posiada ksi�gi, z której sporz�dzony był wypis; 
13) wydawanie za�wiadczenia stwierdzaj�cego, �e obywatel polski lub zamieszkały  
      w Polsce cudzoziemiec nie maj�cy �adnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim  
      mo�e zawrze� mał�e�stwo za granic�; 
14) wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego; 
15) wydawanie za�wiadcze� o dokonanych w ksi�gach stanu cywilnego wpisach lub o ich  
      braku; 
16) wydawanie za�wiadcze� o zagini�ciu lub zniszczeniu ksi�gi stanu cywilnego; 
17) prowadzenie rejestru zapewnie� osób zamierzaj�cych wst�pi� w zwi�zek mał�e�ski; 
18) prowadzenie ewidencji zawiadomie� wysyłanych do innych urz�dów stanu cywilnego  
      w celu umieszczenia wzmianki dodatkowej w aktach stanu cywilnego; 
19) prowadzenie ewidencji dokumentów wysyłanych do wła�ciwych biur ewidencji ludno�ci; 
20) prowadzenie ewidencji wysyłanych dokumentów osób zmarłych; 
21) rozliczanie paszportów osób zmarłych; 
22) spisywanie protokołów ze sporz�dzenia testamentu allograficznego i prowadzenie rejestru 
      testamentów przechowywanych w urz�dzie; 
23) prowadzenie archiwum ksi�g stanu cywilnego; 
24) prowadzenie korespondencji konsularnej. 
 
    § 24. Do zakresu działania Gminnego Centrum Reagowania nale�y w szczególno�ci: 
1) opracowanie regulaminu działa� w sytuacjach zagro�e� katastrof� naturaln� lub awari� 
    techniczn� nosz�c� znamiona kl�ski �ywiołowej; 
2) monitorowanie wyst�puj�cych kl�sk �ywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji, 
3) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu kl�ski �ywiołowej, 
4) wydawanie polece� wi���cych organom jednostek pomocniczych oraz kierownikom 
    gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek ochrony przeciwpo�arowej działaj�cych  
    na terenie gminy; 
5) wyst�powanie do wła�ciwych jednostek organizacyjnych z wnioskami o wykonanie 
    czynno�ci niezb�dnych w celu zapobie�enia skutkom kl�ski �ywiołowej lub ich usuni�cia; 
6) wprowadzanie niezb�dnych ogranicze� wolno�ci i praw człowieka i obywatela na obszarze 
    gminy; 
7) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzi� oraz ogłaszanie i odwoły- 
    wanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego; 
8) zarz�dzanie ewakuacji z obszarów bezpo�rednio zagro�onych.     
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   § 25. Do zakresu działania Stanowiska Pracy do spraw Zamówie� Publicznych nale�y  
w szczególno�ci: 
1) przygotowanie i przeprowadzenie post�powania o udzielenie zamówienia na roboty  
    budowlane, dostawy lub usługi na rzecz gminy: 
    a) przygotowywanie ogłosze� o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego  
        przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem, przekazywanie ich Prezesowi  
        Urz�du Zamówie� Publicznych oraz zamieszczanie ich w miejscu publicznie  
        dost�pnym w siedzibie urz�du i na stronie internetowej urz�du, a w przypadkach 
        okre�lonych w ustawie - równie� w dzienniku lub czasopi�mie o zasi�gu ogólno- 
        polskim,    
    b) sporz�dzanie i przekazywanie wykonawcom specyfikacji istotnych warunków  
        zamówienia oraz udzielanie wyja�nie� co do ich tre�ci, 
    c) zapraszanie wykonawców do zgłaszania ofert w przetargu ograniczonym,  
    d) obsługa kancelaryjno-techniczna komisji przetargowej, 
    e) negocjowanie z wykonawcami warunków umowy w sprawie zamówienia i zapraszanie  
        ich do składania ofert w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub negocjacji bez ogłoszenia, 
    f) prowadzenie negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej r�ki, 
   g) kierowanie do wybranych wykonawców pytania o cen� i zapraszanie ich do składania  
       ofert, 
   h) udzielanie zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, 
    i) zawiadamianie wykonawców o: 
       - odrzuceniu oferty, 
       - wyborze oferty, 
       - uniewa�nieniu post�powania o udzielenie zamówienia, 
   j) sporz�dzanie protokołu post�powania o udzielenie zamówienia, 
  k) sporz�dzanie rocznych sprawozda� o udzielonych zamówieniach;  
2) rozstrzyganie protestów dotycz�cych zako�czonego post�powania o udzielenie zamówienia  
    oraz informowanie wykonawców o powtórzeniu oprotestowanej czynno�ci lub dokonaniu  
    czynno�ci bezprawnie zaniechanej; 
3) weryfikacja faktur wpływaj�cych do urz�du pod wzgl�dem ich zgodno�ci z przepisami  
    o zamówieniach publicznych i zawartymi przez gmin� umowami w sprawach zamówie�  
    publicznych;  
4) inne zadania: 
    a) zaopatrywanie urz�du w sprz�t i oprogramowanie komputerowe oraz zapewnianie  
        serwisu pogwarancyjnego, 
    b) nadzór nad wdra�aniem systemów informatycznych, 
    c) administrowanie sieci� komputerow�, 
    d) przechowywanie dokumentacji zakupionego sprz�tu i oprogramowania, 
    e) prowadzenie ewidencji sprz�tu komputerowego. 
 
    § 26. Do zakresu działania Stanowiska Pracy do spraw Kontroli nale�y w szczególno�ci: 
1) sporz�dzanie rocznych planów kontroli wewn�trznej w uzgodnieniu ze skarbnikiem 
    gminy, sekretarzem gminy oraz kierownikami komórek organizacyjnych urz�du;    
2) organizowanie i koordynowanie działalno�ci kontrolnej prowadzonej w gminnych  
    jednostkach organizacyjnych; 
3) przeprowadzanie kontroli finansowej w komórkach organizacyjnych urz�du oraz  
    w gminnych jednostkach organizacyjnych w powierzonym zakresie; 
4) analizowanie skuteczno�ci kontroli, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzaj�cych  
    oraz nadzorowanie realizacji wniosków i zalece� pokontrolnych własnych oraz  
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    wniosków kierowanych do władz gminy przez Regionaln� Izb� Obrachunkow� i inne 
    organy kontroli; 
5) sporz�dzanie okresowych ocen i sprawozda� dotycz�cych działalno�ci kontrolnej, 
6) opracowywanie projektu regulaminu kontroli wewn�trznej; 
7) przeprowadzanie kontroli spełnienia obowi�zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC 
    rolników oraz umowy ubezpieczenia budynków rolniczych. 
 
    § 27. Do zakresu działania Stanowiska Pracy do spraw Kultury nale�y w szczególno�ci: 
  1) inspirowanie działa� w zakresie upowszechniania kultury na terenie gminy; 
  2) promocja twórczo�ci oraz lokalnych inicjatyw kulturalnych; 
  3) wspieranie merytoryczne oraz koordynowanie przedsi�wzi�� kulturalnych realizowanych 
      przez instytucje i organizacje społeczne działaj�ce na obszarze gminy (Towarzystwo  
      Społeczno-Kulturalne Niemców, Ko�ciół, jednostki o�wiatowe itp.); 
  4) współorganizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych o charakterze lokalnym       
      i regionalnym; 
  5) prowadzenie rejestru samorz�dowych instytucji kultury; 
  6) wykonywanie czynno�ci nadzoru nad Le�nickim O�rodkiem Kultury i Rekreacji; 
  7) przyjmowanie zawiadomie� o imprezach artystycznych i rozrywkowych; 
  8) wydawanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej; 
  9) podejmowanie działa� na rzecz ochrony zabytków: 
      a) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie utworzenia parku  
          kulturowego, 
      b) sporz�dzanie planu ochrony parku kulturowego i przedkładanie go do zatwierdzenia  
          Radzie Miejskiej, 
      c) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, 
      d) przyjmowanie zawiadomie� o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych  
          przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, i� jest on zabytkiem, oraz  
          o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, i� jest  
          on zabytkiem archeologicznym, a tak�e przekazywanie tych zawiadomie�  
          wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, 
      e) sporz�dzanie i przedkładanie do uchwalenia Radzie Miejskiej gminnego programu  
          opieki nad zabytkami, 
      f) sporz�dzanie sprawozda� z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 
          i przedstawianie ich Radzie Miejskiej; 
10) prowadzenie spraw wynikaj�cych z powierzonego gminie przez wojewod� obowi�zku  
      utrzymania grobów i cmentarzy wojennych: 
      a) prowadzenie ewidencji miejsc pami�ci narodowej, grobów i cmentarzy  
          wojennych na terenie gminy, 
      b) ustalanie potrzeb finansowych w zakresie utrzymania i prac remontowo- 
          odtworzeniowych mogił oraz obiektów z nimi zwi�zanych i przekazywanie  
          wojewodzie informacji w tej sprawie, 
      c) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz przyległego otoczenia  
          w nale�ytym stanie pod wzgl�dem czysto�ci i wystroju, 
      d) współpraca z organami ochrony zabytków w zakresie opieki nad wpisanymi do  
          rejestru zabytków grobami i cmentarzami wojennymi; 
11) sprawowanie bezpo�redniego dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych; 
12) organizowanie wymiany kulturalnej gminy z zagranic�; 
13) opracowywanie wniosków o przyznanie �rodków pomocowych; 
14) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie współpracy  
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      ze społeczno�ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa�stw oraz przyst�powania  
      do mi�dzynarodowych zrzesze� społeczno�ci lokalnych i regionalnych; 
15) propagowanie turystyki; 
16) prowadzenie ewidencji: 
      a) pól biwakowych, 
      b) innych obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
          o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 z pó�n. zm.). 

 
    § 28. Do zakresu działania Stanowiska Pracy do spraw Informacji Publicznej nale�y  
w szczególno�ci: 
1) prowadzenie spraw Biuletynu Informacji Publicznej: 
    a) przekazywanie informacji niezb�dnych do zamieszczenia na stronie głównej biuletynu, 
    b) udost�pnianie informacji publicznych na podmiotowej stronie biuletynu, 
    c) prowadzenie dziennika zmian tre�ci informacji, o których mowa w lit. b;  
2) redagowanie strony internetowej urz�du; 
3) redagowanie gazety lokalnej; 
4) promocja gminy.  
 
 
 

Rozdział 5 
Postanowienia ko�cowe 

 
 
    § 29. W sprawach organizacyjnych urz�du nieobj�tych regulaminem burmistrz wydaje  
zarz�dzenia. 
 
    § 30. Zmiany w regulaminie mog� by� dokonywane w trybie wła�ciwym dla jego ustalenia. 
 


