
ZARZ�DZENIE  Nr Or. 0151-52/06 
Burmistrza Le�nicy 

z dnia 24 sierpnia 2006 r. 
zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego  

Urz�du Miejskiego w Le�nicy 
 
 
 
 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarz�dza si� co nast�puje: 
 
§ 1. W zał�czniku do zarz�dzenia Nr 53/04 Burmistrza Le�nicy z dnia 26 lipca 2004 r.  
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urz�du Miejskiego w Le�nicy wprowadza si� 
nast�puj�ce zmiany: 
 
1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
    „1. Kontrol� wewn�trzn� sprawuj�: 
           1) w urz�dzie: 

    a) sekretarz gminy i skarbnik gminy oraz pracownik Referatu Finansowo- 
        Bud�etowego realizuj�cy zadania w zakresie 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 w Referacie Finansowo-Bud�etowym realizuj�cy  
        zadania w zakresie kontroli, 
    b) pracownicy zajmuj�cy stanowiska kierownicze i samodzielne – w sprawach 
        nale��cych do ich wła�ciwo�ci.” 
   

2) w § 11 skre�la si� punkt 12 oznaczaj�c dotychczasow� tre�� jako ust. 1 oraz dodaje si�  
    ust. 2 i 3 w brzmieniu: 
    „2. Struktur� organizacyjn� Urz�du Miejskiego w Le�nicy okre�la zał�cznik nr 1 do  
          niniejszego regulaminu. 
      3. Etatyzacj� w poszczególnych komórkach organizacyjnych urz�du okre�la zał�cznik  
          nr 2 do niniejszego regulaminu.” 
  
3) w § 15 dodaje si� punkty 18 – 29 w brzmieniu:   
    „18) sporz�dzanie rocznych planów kontroli wewn�trznej; 
     19) organizowanie i koordynowanie działalno�ci kontrolnej prowadzonej w gminnych  
   jednostkach organizacyjnych; 
     20) przeprowadzanie kontroli finansowej w komórkach organizacyjnych urz�du oraz  

w gminnych jednostkach organizacyjnych w powierzonym zakresie; 
     21) analizowanie skuteczno�ci kontroli, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzaj�cych 
  oraz nadzorowanie realizacji wniosków i zalece� pokontrolnych własnych oraz  

wniosków kierowanych do władz gminy przez Regionaln� Izb� Obrachunkow� i inne 
organy kontroli; 

     22) sporz�dzanie okresowych ocen i sprawozda� dotycz�cych działalno�ci kontrolnej; 



     23) opracowywanie projektu regulaminu kontroli wewn�trznej; 
     24) przeprowadzanie kontroli z pełnienia obowi�zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC  

rolników oraz umowy ubezpieczenia budynków rolniczych; 
     25) wzywanie do uiszczenia opłaty z tytułu niespełnienia obowi�zku zawarcia umowy  

ubezpieczenia obowi�zkowego; 
     26) ustalanie, w drodze decyzji, jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto�ci  

nieruchomo�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��; 

     27) przedstawianie Radzie Miejskiej okresowych informacji o wydanych decyzjach,  
o których mowa w punkcie 26; 

     28) realizacja zada� z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  
  nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 
     29) zarz�dzanie finansowe projektem w ramach funduszy pomocowych. 
 
4) w § 17 dodaje si� punkt 62 i 63 w brzmieniu: 
    „62) pozyskiwanie �rodków z funduszy pomocowych: 
            a) opracowywanie wniosków, 
            b) nadzór nad realizacj� projektów, 
            c) sprawozdawczo��, 
            d) przygotowywanie wniosków o płatno�ci, 
            e) promocja projektów, 
            f) kontrola realizacji projektów,  
      63) zarz�dzanie publicznymi placami zabaw i rekreacji.” 
 
5) w § 18 skre�la si� punkt 13 i 14 oraz ustala si� nowe brzmienie punktu 23: 
    „23) pozyskiwanie �rodków z funduszy pomocowych: 

a) opracowywanie wniosków, 
b) nadzór nad realizacj� projektów, 
c) sprawozdawczo��, 
d) przygotowywanie wniosków o płatno�ci, 
e) promocja projektów, 
f) kontrola realizacji projektów. 

 
6) w § 19 ustala si� nowe brzmienie punktu 33 oraz dodaje si� punkt 34 w brzmieniu: 
    „33) pozyskiwanie �rodków z funduszy pomocowych: 
            a) opracowywanie wniosków, 

b) nadzór nad realizacj� projektów, 
c) sprawozdawczo��, 
d) przygotowywanie wniosków o płatno�ci, 
e) promocja projektów, 
f) kontrola realizacji projektów.  

     34) prowadzenie spraw zwi�zanych z wynajmowaniem lokali wchodz�cych w skład  
            mieszkaniowego zasobu gminy: 
            a) współdziałanie ze Społeczn� Komisj� Mieszkaniow�, 
 
 



            b) wydawanie decyzji o przydzieleniu lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu  
                socjalnego w oparciu o opini� Społecznej Komisji Mieszkaniowej  
                z uwzgl�dnieniem kolejno�ci osoby na li�cie, 

c) wydawanie decyzji o odst�pieniu od zasady kierowania si� kolejno�ci� z listy, 
d) wydawanie decyzji o wynajmie lokali, których najem jest zwi�zany ze stosunkiem  
    pracy.” 

 
7) w § 20 skre�la si� punkt 5. 
 
8) w § 23 dodaje si� punkt 25 w brzmieniu: 
   „25) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych dotycz�cych zmiany 
         pisowni i ustalenia pisowni nazwisk i imion.” 
 
9) w § 25 ustala si� nowe brzmienie punktu 4 i dodaje si� punkt 5 w brzmieniu: 
    „4) przygotowywanie i wydawanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na  
         realizacj� przedsi�wzi�cia, 
     5) prowadzenie post�powa� w sprawie oceny oddziaływania na �rodowisko.” 
 
10) skre�la si� § 26. 
 
11) w § 28 dodaje si� punkt 5 i 6 w brzmieniu: 
   „5) informatyzacja urz�du: 
        a) zaopatrywanie urz�du w sprz�t i oprogramowanie komputerowe, 
        b) �wiadczenie serwisu pogwarancyjnego, 
        c) wdra�anie systemów informatycznych, 
        d) administrowanie sieci� komputerow� i internetow�, 
        e) przechowywanie dokumentacji zakupionego sprz�tu i oprogramowania, 
        f) prowadzenie ewidencji sprz�tu komputerowego, 
        g) szkolenie pracowników w zakresie obsługi informatycznej urz�du; 
    6) zapewnienie ochrony przetwarzania danych osobowych (pełnienie funkcji  
        Administratora bezpiecze�stwa informacji).” 
 
§ 2. Zał�czniki o których mowa w § 1 pkt 2 stanowi� odpowiednio zał�czniki nr 1 i 2 do 
niniejszego zarz�dzenia. 
 
§ 3. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem 1 wrze�nia 2006 r. 
 
 
 

       mgr in�. Hubert Kurzał  
Burmistrz Le�nicy 

 


