
ZARZl\DZENIE NR 90/2019 

BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA 

z dnia 29 sierpnia 2019 f . 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzrz:du Miasta Garwolina 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz.506) - zarz~dza sit(, co nastt(puje: 

§ 1. Nadaje sit( Regulamin Organizaeyjny Urzt(du Miasta Garwolina w brzmieniu 

ustalonym w zal~ezniku do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 2. Tekst niniejszego zarz~dzenia zostaje podany do wiadomosci praeownikom 

poprzez zamieszezenie jego tresei w Systemie Elektronieznego Monitorowania Praey 

(SEMP) oraz poprzez wylozenie niniejszego zarz~dzenia w Wydziale Organizaeji 

Urzt(du. 

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarz~dzenia powierza sit( Sekretarzowi Miasta. 

§ 4. Trae~ moe: Zarz~dzenie Nr 127/2015 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 

29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizaeyjnego Urzt(du Miasta 

Garwolina a takZe zmiany tego Regulaminu wprowadzane odrt(bnymi Zarz~dzeniami. 

§ 5. Zarz~dzenie wehodzi w zyeie z dniem 1 wrzesnia 2019 roku. 



Zal~cznik Nr 1 do Zarz~dzenia Nr 90/2019 
Bunnistrza Miasta Garwolina 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZF,:DU MIAST A GARWOLINA 

Rozdziall. 

Postanowienia ogolne 


§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzydu Miasta Garwolina, zwany dalej Regulaminem, 

okresla jego organizacjy i zasady dzialania. 

§ 2. Uzyte w niniejszym Regulaminie sfonnulowania lub skroty oznaczaj~: 


1. Miasto - miasto Garwolin, byd~ce gmin~ zgodnie z ustaw~ z dnia 8 marca 1990 r. 0 

samorz~dzie gminnym; 
2. Rada - Rady Miasta Garwolina; 
3. Burmistrz - Bunnistrza Miasta Garwolina; 
4. Zastt;pca Burmistrza - Zastypcy Bunnistrza Miasta Garwolina; 
5. Sekretarz - Sekretarza Miasta Garwolina; 
6. Skarbnik - Skarbnika Miasta Garwolina; 
7. Kierownictwo Urzt;du - Bunnistrza Miasta, Zastypcy Bunnistrza Miasta, 
Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta; 
8. Urz~d - Urz~d Miasta Garwolina; 
9. Komorka organizacyjna - wyodrybniony element struktury organizacyjnej Urzydu, 
realizuj~cy zadania okreslone w niniejszym Regulaminie: Wydzial, Biuro, 
Samodzielne stanowisko; 
10. Wydzial - komorky organizacyjn~ Urzydu 0 tej nazwie; 
12. Kierownik - kieruj~cego Wydzialem; 
13. Miejska jednostka organizacyjna - samorz~dow~ jednostky budzetow~, 
samorz~dow~ instytucjy kultury utworzon~ do realizacji zadan Miasta, nie byd~c~ 
spolk~ prawa handiowego; 

Rozdzial2. 

Zasady i cele funkcjonowania Urzt;du 


§ 3. 1. Burmistrz przy pomocy Urzydu realizuje zadania organu wykonawczego 
Miasta, wykonuje uchwaly Rady, gminne zadania wlasne i zlecone z zakresu 
administracji rz~dowej wynikaj~ce z ustaw oraz zawartych porozumien. 
2. Urz~d jest jednostk~ organizacyjn~ Miasta dzialaj~c~ w fonnie jednostki 

budzetowej. 

3. Urz~d jest pracodawq samorz~dowym dla pracownikow zatrudnionych w 

Urzydzie. 

4. Pracownicy Urzydu wykonuj~ ustalone zadania w ramach posiadanych uprawnien 

oraz zalatwiaj~ indywidualne sprawy z zakresu administracji pubIicznej na podstawie 

imiennych upowaznien otrzymanych od Bunnistrza. 

§ 4. 1. Siedzib~ Urzydu jest Miasto Garwolin, ul. Staszica 15. 

2. Urz~d posiada numer identyfikacji REGON: 000524772. 



§ 5. Urz'!d kieruje siy dobrem mieszkancow, ustala i stosuje jednoznaczne procedury, 

zapewnia terminow,! i profesjonaln,! realizacjy uslug. 

§ 6. Rozklad czasu pracy i porz'!dek wewnytrzny w Urzydzie okresla Regulamin Pracy 

Urzydu wydany w drodze zarz,!dzenia wewnytrznego Burmistrza. 

§ 7. 1. Pracownicy Urzydu, realizuj,!c powierzone im zadania, kieruj,! siy zasadami 

etyki, praworz'!dnosci i sluzebnosci wobec klientow. S,! bezstronni w wykonywaniu 

zadan i obowi,!zkow, szanuj'! prawo obywateli do informacji, zapewniaj,!c w granicach 

prawem przewidzianych, jawnosc prowadzonych postypowan. 

2. Pracownicy Urzydu respektuj,! zakaz wykonywania prac lub podejmowania zajyc, 

ktore koliduj,! z obowi,!zkami sluzbowymi. 

§ 8. Urz'!d zapewnia Radzie warunki dla wypelniania funkcji organu stanowi,!cego i 

kontrolnego Miasta. 

§ 9. 1. Dzialalnosc Urzydu jest jawna, z zastrzezeniem wyj,!tkow wynikaj,!cych z 

ustaw. 

2. Podstawow'! formy informowania obywateli 0 dzialalnosci organow Miasta i 

Urzydu stanowi Biuletyn Informacji Publicznej. 

3. Dla poprawy jakosci swiadczonych uslug publicznych i przejrzystosci procedur 

administracyjnych, interesantom S,! udostypniane w formie papierowej w Urzydzie i w 

wersji elektronicznej na stronie intemetowej Miasta - karty informacyjne i druki 

formularzy do spraw zalatwianych w Urzydzie. 

4. Urz'!d przestrzega zasad i trybow okreslonych w przepisach prawa powszechnie 

obowi,!zu j,!cego w zakresie ochrony danych osobowych, prawa do prywatnosci i 

tajemnic prawnie chronionych. 

§ 10. 1. Urz'!d prowadzi gospodarky finansow'! z zachowaniem zasad okreSlonych w 

ustawie 0 finansach publicznych, uchwalach Rady oraz zarz,!dzeniach Burmistrza. 

2. Podstawowym dokumentem w zakresie zarz'!dzania finansami jest budzet Miasta 

wyznaczaj'!cy cele dzialan w poszczegolnych dziedzinach. 

3. Gospodaruj,!c srodkami publicznymi UrZ'ld zapewnia ich wydatkowanie w sposob 

celowy i oszczydny, d'!z'!c do uzyskania mozliwie najlepszych efektow. 

4. W Urzydzie funkcjonuje system kontroli zarz'!dczej wspomagaj,!cy Kierownictwo 

Urzydu w realizacji celow i zadan Miasta okreSlonych w ustawach, programach 

rozwoju oraz w budzecie Miasta w sposob zgodny z prawem, efektywny, oszczydny i 

terminowy. 


Rozdzial3. 

Zasady kierowania U rz~dem 


§ 11. 1. Kierownikiem Urzydu jest Burmistrz, ktory pelni rownoczesnie funkcjy 
organu wykonawczego Miasta. 
2. Burmistrz jest zwierzclmikiem sluzbowym pracownikow Urzydu oraz dyrektorow i 
kierownikow miejskich jednostek organizacyj nych. 
3. Burmistrz kieruje prac,! Urzydu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy 
pomocy Zastypcy Burmistrza i Sekretarza. 
4. W czasie nieobecnosci Burmistrza z powodu urlopu, choroby lub innej 
przemijaj,!cej przeszkody zastypstwo pelni Zastypca Burmistrza. 



§ 12. 1. Zarz~dzanie zadaniami Urz~du opiera si~ na sruzbowym podporz~dkowaniu, 
okresleniu zadail. i uprawnieil., wykonywaniu poleceil. bezposredniego przelozonego 
oraz indywidualnej odpowiedzialnosci za wykonanie powierzonych zadail.. 
2. Kierownicy odpowiadaj~ wobec Burmistrza za prawidlowe, sprawne i zgodne z 
przepisami prawa wykonywanie zadail.. 
3. Kierownicy Wydzial6w i Referat6w s~ bezposrednimi przelozonymi podleglych im 
pracownik6w i nadzoruj~ ich prac~. 
§ 13. Burmistrz w drodze zarz~dzenia moze powierzyc Zast~pcy Burmistrza i 
Sekretarzowi prowadzenie okreslonych spraw Miasta, nadz6r nad kom6rkami 
organizacyjnymi Urz~du oraz nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi. 
§ 14. 1. Zast~pca Burmistrza dziala w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza i 
ponosi przed nim odpowiedzialnosc. Nadzoruje dzialalnosc okreslonych Wydzial6w i 
jednostek organizacyjnych Miasta. 
2. Sekretarz Miasta w zakresie ustalonym przez Burmistrza zapewnia sprawne 
funkcjonowanie Urz~du i nadzoruje dzialalnosc okreslonych kom6rek 
organizacyjnych Urz~du. 
3. Skarbnik Miastajest gl6wnym ksi~gowym budzetu Miasta i wykonuje zadania w 
zakresie gospodarki finansowej Miasta. 
4. Kierownicy zapewniaj~ skuteczn~ realizacj~ zadail. kom6rek organizacyjnych, 
ustalaj~ pracownikom szczeg6lowe zakresy zadail. i nadzoruj~ ich prac~. 
§ 15. 1. Burmistrz wyznacza kierunki i cele dzialania Urz~du. Kompetencje i 
uprawnienia Burmistrza obejmuj~ w szczeg61nosci: 
1) wykonywanie zadail. organu wykonawczego Miasta; 
2) kierowanie biez~cymi sprawami Miasta i reprezentowanie go na zewn~trz; 
3) przygotowywanie i wykonywanie budzetu; 
4) gospodarowanie mieniem komunalnym; 
5) prowadzenie spraw zwyklego zarz~du maj~tkiem Miasta, zaci~ganie zobowi~zail. 
finansowych do wysokosci ustalonej przez Rad~; 
6) informowanie mieszkanc6w 0 zalozeniach projektu budzetu, kierunkach polityki 
spoleczno - gospodarczej Miasta i wykorzystaniu srodk6w budzetowych; 
7) nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadail. Urz~du; 
8) wykonywanie uprawnieil. zwierzchnika sruzbowego wobec os6b zatrudnionych w 
Urz~dzie oraz wobec dyrektor6w i kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych; 
9) gospodarowanie srodkami na wynagrodzenia pracownik6w Urz~du oraz innymi 
b~d~cymi w dyspozycji Kierownika Urz~du; 
10) rozstrzyganie 0 zakresie dzialania wydzial6w w razie powstania sporu 
kompetencyjnego w Urz~dzie; 
11) wydawanie zarz~dzeil. w ramach wykonywania zadail. Kierownika Urz~du; 
12) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 
na zasadach uregulowanych w przepisach prawa; 
13) oglaszanie budzetu Miasta i sprawozdania z wykonania budzetu oraz 
przedkladanie wlasciwym organom nadzoru uchwal Rady; 
14) przedkladanie Radzie sprawozdail. z dzialalnosci finansowej Miasta; 
15) przedstawianie Radzie corocznego raportu 0 stanie Miasta; 
16) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku kl~sk zywiolowych i katastrofw 
zakresie zarz~dzania kryzysowego i ochrony ludnosci; 



17) podejmowanie i inicjowanie dzialail w sprawach publicznych 0 znaczeniu 

lokalnym, kt6re nie sq. zastrzezone dla innych podmiot6w; 

18) sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta; 

19) wykonywanie zadail z zakresu spraw obronnych; 

20) przedkladanie wniosk6w 0 zwolanie sesji Rady; 

21) wykonywanie funkcj i Zgromadzenia W sp6lnik6w w Przedsit;biorstwie 

Wodociq.g6w i Kanalizacji sp. z 0.0.; 

22) wykonywanie zadail okreslonych w przepisach prawa oraz w uchwalach Rady. 

2. Burmistrz Miasta sprawuje bezposredni nadz6r nad dzialalnosciq.: 
1) Wydzialu Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnt;trznych; 
2) Wydzialu Bezpieczeilstwa i Zarzq.dzania Kryzysowego; 
3) samodzielnych stanowisk: 
a) radcy prawnego, 
b) stanowiska do spraw kadr; 
c) stanowiska do spraw kontroli. 
§ 16. 1. Zastt;pca Burmistrza prowadzi sprawy inwestycji i remont6w oraz mienia 
Miasta i uslug komunalnych. Zadania i kompetencje Zastt;pcy Burmistrza obejmujq. w 
szczeg6lnosci : 
1) wsp6ludzial w opracowywaniu i realizacji program6w gospodarczych Miasta; 
2) zapewnienie efektywnego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadail 
przez podlegle Wydzialy i miejskie jednostki organizacyjne; 
3) koordynowanie i nadzorowanie pracy podleglych Wydzia16w i jednostek 
organizacyjnych Miasta w celu skutecznej realizacji zadail, a w szczeg6lnosci: 
a) ustalanie zadail, w tym inwestycji i remont6w przewidzianych w budzecie Miasta 
do wykonania i finansowania w danym roku budzetowym, 
b) dokonywanie okresowych ocen stopnia i prawidlowosci wykonywania zadail 
powierzonych podleglym Wydzialom i jednostkom organizacyjnym Miasta; 
4) zapewnienie realizacji uchwal Rady i zarzq.dzeil Burmistrza przez podlegle 
Wydzialy i jednostki organizacyjne; 
5) sprawowanie biezq.cego nadzoru nad podleglymi Wydzialami i miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadail inwestycyjnych; 
6) efektywne, oszczt;dne i celowe gospodarowanie srodkami budzetu Miasta i 
skladnikami mienia komunalnego; 
7) podejmowanie przedsit;wzit;c i inicjatyw majq.cych na celu podwyzszanie jakosci 
pracy podleglych Wydzia16w; 
8) wykonywanie innych zadail na podstawie odrt;bnych pelnomocnictw i upowaznieil. 
2. Zastt;pca Burmistrza sprawuje bezposredni nadz6r nad dzialalnosciq.: 

1) Wydzialu Techniczno-Inwestycyjnego; 

2) Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska; 

3) Wydzialu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciami. 

§ 17. 1. Sekretarz nadzoruje funkcjonowanie Urzt;du oraz prowadzi sprawy Miasta 

powierzone przez Burmistrza. Zadania i kompetencje Sekretarza obejmujq. w 

szczeg6lnosci: 

1) podejmowanie inicjatyw usprawniajq.cych pract; Urzt;du; 

2) ustalanie szczeg610wych zasad organizacji pracy Urzt;du poprzez opracowywanie 

procedur wewnt;trznych zwiq.zanych z funkcjonowaniem Urzt;du; 




3) czuwanie nad prawidlow~ obslug~ klient6w, przestrzeganiemjednolitych zasad 

postypowania oraz terminowym zalatwianiem spraw; 

4) czuwanie nad przestrzeganiem zasad praworz~dnosci, w tym w zakresie stosowania 

Kodeksu postypowania adrninistracyjnego; 

5) zapewnienie upowszechniania procedur informuj~cych strony 0 sposobie 

zalatwiania spraw w Urzydzie; 

6) prowadzenie spraw zwi~zanych z doskonaleniem zarz~dzania zasobami ludzkim 

oraz podejmowanie dzialan zapewniaj~cych podnoszenie kwalifikacji pracownik6w; 

7) zapewnienie prawidlowego przebiegu proces6w legislacyjnych w Urzydzie 
nadzorowanie 

opracowywania projekt6w uchwal Rady i zarz~dzen Burmistrza; 

8) ksztahowanie sprawnego systemu komunikacji wewnytrznej oraz zapewnienie 

wlasciwego obiegu informacji; 

9) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzydu; 

10) nadzorowanie wdrazania i popularyzacja rozwi~zan e-administracja; 

11) sprawowanie nadzoru nad wlasciwym i terminowym rozpatrywaniem skarg i 

wniosk6w oraz interpelacji i zapytan radnych; 

12) nadzorowanie spraw zwi~zanych z udostypnianiem informacji publicznej; 

13) koordynowanie realizacji zadan zwi~zanych z wyborami, referendami i spisami. 

2. Sekretarz Miasta sprawuje bezposredni nadz6r nad dzialalnosci~: 
1) Wydziaru Organizacji Urzydu; 
2) Wydziaru Oswiatowo- Spolecznego; 
3) Urzydu Stanu Cywilnego. 
§ 18. 1. Do zadan i kompetencji Skarbnika - Gl6wnego Ksiygowego budzetu Miasta 
nalezy w szczeg61nosci: 
1) zapewnienie realizacji zadan finansowych Miasta; 
2) wykonywanie okreslonych przepisami prawa obowi~zk6w w zakresie 
rachunkowosci, ewidencji maj~tku Miasta i obsrugi ksiygowej budzetu Miasta; 
3) wykonywanie dyspozycji srodkami finansowymi; 
4) nadzorowanie caloksztahu prac zwi~zanych z opracowywaniem projektu budzetu 
Miasta oraz dokonywaniem zmian w budzecie; 
5) nadzorowanie i kontrola realizacji budZetu, poprzez wykonywanie wstypnej kontroli 
legalnosci dokument6w oraz biez~cej i nastypnej kontroli operacji byd~cych 
przedmiotem ksiygowan; 
6) kontrasygnowanie czyrulOsci prawnych powoduj~cych powstanie zobowi~zan 
pieniyznych; 
7) zapewnienie prawidlowych sprawozdan finansowych oraz sprawozdania z 
wykonania budzetu; 
8) zapewnienie terminowego sci~gania naleznosci i regulowania zobowi~zan; 
9) zapewnienie weryfikacji um6w pod wzglydem zgodnosci z uchwal~ budzetow~ i 
innymi uchwalami Rady i zarz~dzeniami Burmistrza; 
10) wykonywanie okreslonych przepisami prawa obowi~zk6w w zakresie kontroli 
finansowej i obiegu dokument6w finansowych oraz opracowywanie przepis6w 
wewnytrznych w tym zakresie; 
11) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdan, ocen i biez~cych informacji 0 

finansach Miasta; 



12) opiniowanie projektow zarz(}dzeil Burmistrza i projektow uchwal Rady 

dotycz(}cych powstania zobowi(}zail finansowych dla budzetu Miasta; 

13) nadzorowanie prawidlowego i terminowego rozliczania jednostek organizacyjnych 

z otrzymanych srodkow z budzetu Miasta; 

14) zapewnienie koordynacji budzetu Miasta z innymi zrodlami finansowania zadail 

Miasta; 

15) wykonywanie zadail kierownika Wydziahl Finansowego. 

2. Skarbnik Miasta sprawuje bezposredni nadzor nad dzialalnosci(} Wydziahl 
Finansowego. 
§ 19. Do zadail Kierownikow komorek organizacyjnych Urzydu nalezy w 
szczegolnosci: 
1) zapewnienie wlasciwej i terminowej realizacji zadail komorki organizacyjnej; 
2) podejmowanie czynnosci z zakresu koordynacji i nadzoru nad dzialaniami 
pracownikow komorki organizacyjnej, w tym: 
a) ustalanie szczegolowego zakresu czynnosci pracownikow, 
b) nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow bezpieczenstwa i 
higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych, 
c) kontrolowanie jakosci wykonywanej pracy, 
d) kontrolowanie przestrzegania przez podleglych pracownikow dyscypliny pracy, 
e) ocena pracownikow komorki organizacyjnej oraz skladanie wnioskow w sprawie 
ich awansowania, nagradzania lub dyscyplinowanie, 
t) zapewnienie prawidlowej organizacji pracy i jej ci(}glosci; 
3) racjonalne planowanie i wykorzystywanie przydzielonych srodkow finansowych w 
sposob celowy i oszczydny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow; 
4) wykonywanie kontroli zarz(}dczej w komorce organizacyjnej; 
5) opracowywanie propozycji do program ow rozwoju Miasta w obszarze wlasciwosci 
komorki organizacyjnej; 
6) opracowywanie propozycji do projektu budzetu Miasta, w cZysci dotycz(}cej 
komorki organizacyj nej; 
7) opracowywanie dokumentow, w sprawach objytych zakresem dzialania komorki 
organizacyjnej, a w szczegolnosci projektow uchwal Rady i zarZ(}dzeil Burmistrza, a 
takZe projektow umow; 
8) nadzorowanie sposobu i jakosci informacji udzielanej w trybie dostypu do 
informacji publicznej; 
9) nadzorowanie przestrzegania zasad dotycz(}cych ochrony danych osobowych i 
tajemnic prawnie chronionych; 
10) opracowywanie projektow odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania 
radnych w sprawach nalez(}cych do wlasciwosci komorki organizacyjnej; 
11) wsp61dzialanie z organizacjami pozarz(}dowymi, zwi(}zkami zawodowymi i 
srodowiskami obywatelskimi; 
12) uczestniczenie z polecenia Burmistrza w sesjach Rady i posiedzeniach komisji; 
13) podejmowanie dzialail zwi(}zanych z pozyskiwaniem srodkow pozabudzetowych 
na realizacjy zadail Miasta; 
14) przeprowadzanie szacowania ryzyka na poziomie dzialail podejmowanych w 
ramach kompetencji komorki organizacyjnej; 



15) zglaszanie kierownikowi Wydzialu Organizacji Urzt(du propozycji w zakresie 
koniecznosci aktualizacj i zakresu zadail przypisanych do wlasciwosci komorki . .. 
orgaruzacYJneJ; 
16) opracowywanie kart informacyjnych oraz formularzy dla spraw, ktore zostaly 
przypisane do wlasciwosci komorki organizacyjnej; 
17) przeciwdzialanie wystt(powaniu w podleglych komorkach organizacyjnych 
negatywnych zjawisk z zakresu stosunkow mit(dzyludzkich, takich jak mobbing czy 
dyskryminacja oraz niezwloczne wyjasnianie wszelkich przypadkow wskazuj(Jcych na 
jego wystt(powanie. 

Rozdzial4. 
Organizacja Urz~du 

§ 20. 1. StruktUft( organizacyjn(J Urzt(du, stosownie do: 
1) potrzeb i charakteru wykonywanych zadail, 
2) wymogu sprawnego, skutecznego i efektywnego dzialania Urzt(du, 
3) innych wymagail racjonalnego tworzenia struktur organizacyjnych 
odpowiadaj(Jcych specyfice zadail publicznych Miasta, tworz(J nizej wymienione 
komorki organizacyjne: Wydzialy i Samodzielne stanowiska pracy: 
1) Wydzial Organizacji Urzt(du, 
2) Wydzial Oswiatowo-Spoleczny, 
3) Wydzial Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnt(trznych, 
4) Wydzial Teclmiczno-Inwestycyjny, 
5) Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska, 
6) Wydzial Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciami, 
7) Wydzial Finansowy, 
8) Wydzial Bezpieczeilstwa i Zarz(Jdzania Kryzysowego, 
9) Urz(Jd Stanu Cywilnego, 
10) samodzielne stanowisko radcy prawnego, 
12) samodzielne stanowisko do spraw kadr, 
13) samodzielne stanowisko do spraw kontroli. 
2. Strukturt( organizacyjn(J Urzt(du uwzglt(dniaj(Jc(J wzajernne podporz(Jdkowanie, 

symbole wydzia16w i samodzielnych stanowisk odzwierciedla schemat organizacyjny 

stanowi(Jcy zal(Jcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 21. Wydzial jest komork(J organizacyjn(J, zatrudniaj(Jc(J co najrnniej 4 pracownikow 

zajmuj(Jcych sit( bliskimi przedmiotowo kategoriami spraw. 

§ 22. I. Wydzialami kieruj(J Kierownicy, ktorzy odpowiadaj(J za wyniki pracy 

Wydzialu przed wlasciwym Czlonkiem Kierownictwa Urzt(du, ktoremu powierzono 

nadzor nad zadaniami realizowanymi w Wydziale. 

2. W czasie nieobecnosci Kierownika jego obowi(Jzki przejmuje osoba zaproponowana 

przez Kierownika i zaakceptowana przez osobt( z Kierownictwa Urzt(du nadzoruj(Jc(J 

pract( tego Wydzialu. 

§ 23. Samodzielne stanowisko jest najrnniejsz(J jednostk(J struktury organizacyjnej, 

ktor(J tworzy sit( w wypadku koniecznosci funkcjonalnego wyodrt(bnienia 

wykonywania okreslonej grupy spraw. 




§ 24. 1. W strukturze Urzt(du znajduje sit( Urz~d Stanu Cywilnego, ktorym kieruje 
Kierownik Urzt(du Stanu Cywilnego a w razie jego nieobecnosci Zastt(pca Kierownika 
Urzt(du Stanu Cywilnego. 
2. W strukturze organizacyjnej Urzt(du funkcjonuje Pelnomocnik ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych oraz Inspektor Ochrony Oanych. Pelnomocnik i Inspektor 
podlegaj~ bezposrednio Burmistrzowi i s~ wl~czeni organizacyjnie w strukturt( 
Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarz~dzania Kryzysowego. 

Rozdzial5. 
Zakres dzialania komorek organizacyjnych 

§ 25. I. Komorki organizacyjne s~ obowi~zane do wzajemnej wspolpracy przy 
wykonywaniu zadan dla nich wyznaczonych. 
2. Komorki organizacyjne, ktore s~ wiod~ce w sprawach ustalonych w ich zakresach 

dzialania mog~ z~dac od kom6rek wsp61dzialaj~cych informacji, wyjasnien, opinii, 

opracowan niezbt(dnych do realizacji zadan. 

3. Do zadan realizowanych przez wszystkie komorki organizacyjne nalezy: 

I) realizowanie postanowien zawartych w programach rozwoju Miasta; 

2) opracowywanie projektow do programow rozwoju Miasta w czt(sci dotycz~cej 


danej komorki organizacyjnej; 

3) przygotowywanie projektow uchwal, zarz~dzen, materia16w informacyjnych i 

analiz; 

4) zapewnianie wlasciwej i terminowej realizacji zadan ujt(tych w strategii rozwoju 

Miasta, planach wieloletnich , rocznych, budzecie Miasta, uchwalach Rady oraz 

zarz~dzeniach i decyzjach Burmistrza; 

5) opracowywanie propozycji do projektu budzetu Miasta w zakresie problematyki 

nalez~cej 

do kompetencji danej komorki organizacyjnej, realizacja budzetu oraz przedstawianie 
osobom z Kierownictwa Urzt(du wnioskow w sprawie zmiany budzetu; 
6) opracowywanie sprawozdawczosci i wykonywanie innych prac statystycznych w 
ramach programu badan Glownego Urzt(du Statystycznego; 
7) podejmowanie dzialan w celu racjonalnego gospodarowania mieniem komunalnym 
sluz~cym do realizacji zadan komorki organizacyjnej; 
8) prowadzenie postt(powan administracyjnych i wydawanie decyzji w 
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach 
upowaznienia udzielonego przez Burmistrza; 
9) udzielanie wyjasnien dotycz~cych wnioskow, postulat6w i skarg mieszkancow; 
10) wsp61praca z komisjami Rady w zakresie kompetencji komorki organizacyjnej i 
dyspozycji Burmistrza; 
11) prowadzenie i przechowywanie akt zgodnie z instrukcj~ kancelaryjn~ i jednolitym 
rzeczowym wykazem akt; 
12) przygotowywanie niezbt(dnych materialow w zakresie kompetencji kom6rek 
organizacyjnych dla potrzeb Burmistrza, a dotycz~cych sprawowania funkcji 
nadzorczych nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi; 
13) merytoryczny nadzor nad realizacj~ wydanych decyzji, zawartych um6w i 
porozumien; 



14) merytoryczny nadzor i aktualizacja strony www Urz«du oraz publikowanie i 
uaktualnianie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadail 
komorki organizacyjnej, a takZe kontrola realizacji tego obowi~zku przezjednostki 
podlegle; 
15) prowadzenie spraw obronnosci kraju, obrony cywilnej, ochrony przeciwpozarowej 
i ochrony mienia w zakresie wynikaj~cym z obowi~zuj~cych przepisow prawa; 
17) wspoldzialanie w sprawach merytorycznych z samorz~dami, zwi~zkami 
zawodowymi oraz organizacjami pozarz~dowymi; 
18) wspoldzialanie z Wydzialem Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy 
Zewn«trznych przy realizacji zadan Miasta z wykorzystaniem funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewn«trznych; 
19) wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadan w sprawach nie obj«tych 
zakresem dzialania danej komorki organizacyjnej. 

§ 26. Wydzial Organizacji Urz«;du 
Do zadan Wydziaru nalezy w szczegolnosci: 
1. W zakresie organizacji Urz«;du i udost«;pniania informacji pubJicznej: 
1) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urz«du i przedstawianie 
wnioskow usprawniaj~cych; 
2) wdrazanie nowych metod organizacyjnych pracy w Urz«dzie; 
3) opracowywanie projektow aktow wewn«trznych Burmistrza i prowadzenie ich 
zbioru; 
4) opracowywanie upowaznien i pemomocnictw udzielanych przez Burmistrza i 
prowadzenie ich ewidencji; 
5) organizacja systemu kontroli zarz~dczej i koordynowanie dzialan zwi¥anych z 
samoocen~ systemu; 
6) prowadzenie rejestru delegacji sruzbowych; 
7) protokolowanie posiedzen i obsruga administracyjna zadan Burmistrza zwi~zanych 
z funkcj~ organu wykonawczego Miasta; 
8) przygotowywanie we wsp6lpracy z wlasciwymi merytorycznie wydzialami 
materialow zwi~zanych z projektami zarz~dzen Burmistrza i innych dokumentow 
dotycz~cych wspoldzialania Burmistrza z Rad~; 
9) sporz~dzanie rejestru zarz~dzen Burmistrza, prowadzenie zbioru zarz~dzen oraz 
zbioru protokolow z posiedzen; 
10) publikowanie zarz~dzen Burmistrza oraz projektow uchwal na sesj« Rady w 
Biuletynie Informacji Publicznej; 
11) koordynowanie prac nad materialami przygotowywanymi przez Ur~d i jednostki 
organizacyjne 0 stanie spraw zwi~zanych z sesj~ Rady; 
12) koordynowanie i nadzorowanie prawidlowego i terminowego rozpatrywania 
interpelacji i zapytan radnych Rady Miasta; 
13) sporz~dzanie sprawozdan z pracy Burmistrza oraz informacji dotycz~cej realizacji 
uchwal Rady; 
14) prowadzenie spraw zwi~zanych z udost«pnianiem informacji publicznej oraz 
nadzorowanie publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej przez 
komorki organizacyjne Urz«du; 
15) prowadzenie centralnego rejestru i zbioru skarg, wnioskow i petycji; 



16) prowadzenie obstugi sekretarskiej Burmistrza i Zastypcy Bunnistrza; 
17) koordynacja obiegu korespondencji wplywaj~cej do Burmistrza; 
18) podejmowanie czynnosci organizacyjnych, zwi~zanych z przeprowadzaniem 
spotkail, posiedzeil organizowanych przez Bunnistrza i Zastypcy Bunnistrza; 
2. W zakresie administrowania: 
1) administrowanie budynkami Urzydu poprzez zapewnienie wlasciwego dzialania 
wewnytrznych instalacji, zlecanie niezbydnych napraw, remontow, modernizacji i 
przegl~dow technicznych; 
2) organizacja i nadzor nad utrzymaniem porz~dku w budynkach i wokol nich oraz 
oznakowaniem budynkow; 
3) dokonywanie zakupow niezbydnego wyposazenia Urzydu i znakowanie srodkow 
trwalych; 
4) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu oraz w likwidacji wyposazenia 
nienadaj~cego siy do dalszego uzytkowania; 
5) zlecanie ustug zapewniaj~cych wlasciw~ pracy urz~dzeiJ.; 
6) sprawdzanie pod wzglydem estetycznym i merytorycznym systemu oznakowania 
wewnytrznego oraz aktualizacja identyfikatorow; 
7) zaopatrywanie Urzydu w materialy biurowe, kancelaryjne i zakupy sprzytu 
potrzebnego do pracy; 
8) ustalanie tresci piecz~tek i pieczyci urzydowych, zakup wraz z prowadzeniem ich 
ewidencji oraz likwidacja pieczyci wycofanych z uzytkowania; 
9) dokonywanie zakupu prasy, czasopism, pozycj i ksi~zkowych wraz z prowadzeniem 
ewidencji zakupionych publikacji; 
10) zapewnienie prawidlowego obiegu korespondencji w Urzydzie; 
11) dysponowanie samochodami stuzbowymi Urzydu oraz rozliczanie zuzycia paliwa; 
12) prowadzenie Punktu Obstugi Klienta; 
14) obstuga poczty e-mailowej Urzydu oraz obstuga elektronicznych platfonn 
komunikowania siy z klientem, tj. ESP, e-PUAP, Wrota Mazowsza; 
15) obstuga elektronicznej skrzynki podawczej; 
16) przestrzeganie tenninow badaiJ. wstypnych, kontrolnych i okresowych; 
17) uzgadnianie badail z poradni~ medycyny pracy; 
18) rozpatrywanie wnioskow 0 wyplaty ekwiwalentu pieniyznego za zakup okularow 
koryguj~cych wzrok; 
19) prowadzenie spraw zwi~zanych z udzialem Miasta w zwi~zkach i 
stowarzyszeniach. 
20) prowadzenie archiwum zakladowego: 
a) przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakladowego, zgodnie z obowi~zuj~cymi 
przepisami, 
b) dokonywanie przegl~dow dokumentow i wystypowanie z wnioskami 0 ich 
brakowanie, 
c) udostypnianie, zgodnie z przepisami, dokumentacji przechowywanej warchiwum 
zakladowym, 
d) zalatwianie wnioskow wplywaj~cych do Urzydu w sprawach dokumentow 
archiwalnych, 
e) przekazywanie materialow archiwalnych do Archiwum Pailstwowego, 
f) sporz~dzanie rocznego sprawozdania z dzialalnosci archiwum zakladowego, 



g) zapewnienie prawidlowego zniszczenia dokumentacji wybrakowanej z zasob6w 

archiwum zakladowego, 

h) przeprowadzanie innych spraw wynikaj~cych z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego 

rzeczowego wykazu akt i przepis6w dotycz~cych archiwum zakladowego. 

3. W zakresie informatyki: 
1) zapewnienie ci~glosci i poprawnosci dzialania infrastruktury teleinformatycznej 
Urzydu poprzez: 
a) administrowanie sieci~ teleinformatyczn~ i sieciowymi systemami operacyjnymi, 
b) administrowanie bazami danych, 
c) zarz~dzanie informatycznymi zasobami sprzytowymi oraz administrowanie 
zainstalowanym na nich oprogramowaniem, 
d) nadz6r nad prawidlow~ eksploatacj~ i dzialaniem sprzytu komputerowego; 
2) wyb6r sprzytu i program6w odpowiednio do zadail wykonywanych w Urzydzie 
nadz6r nad eksploatacj~ sieci komputerowej i biez~ca obsluga sprzytu komputerowego 
w Urzydzie; 
3) przygotowywanie specyfikacji zam6wieil na sprzyt komputerowy i 
oprogramowarue; 
4) dokonywanie zakup6w zwi~zanych z komputeryzacj~ oraz prowadzenie 
dokumentacji zwi~zanej z komputeryzacj~; 
5) prowadzenie ewidencji sprzytu komputerowego i oprogramowania; 
6) pomoc i instruktaz oraz szkolenie pracownik6w Urzydu w zakresie prawidlowej 
obslugi i eksploatacji oprogramowania; 
7) wsp6lpraca przy prowadzeniu strony www i Biuletynu Informacji Publicznej; 
8) organizowanie i koordynowanie zadail zwi~zanych z tworzeniem elektronicznych 
formularzy wniosk6w do uslug swiadczonych w Urzydzie Miasta i zapewnienie ich 
publikowania w Centralnym Repozytorium Wzor6w Dokument6w na ePUAP oraz na 
stronie BIP Urzydu Miasta; 
9) wystypowanie z wnioskami w sprawie rozwoju i poprawy efektywnosci dzialail w 
zakresie informatyzacji uslug swiadczonych przez Urz~d; 
10) zapewnianie ochrony danych osobowych zawartych w systemach 
informatycznych, w tym tworzenie system6w hasel ograniczaj~cych dostyp do danych: 
a) identyfikuj~cych pracownika, 
b) ograniczaj~cych dostyp dla wybranych obszar6w danych osobom posiadaj~cym 
nadane im uprawnienia, 
c) przechowywanie w chronionym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu nosnik6w 
instalacyjnych zakupionego oprogramowania operacyjnego, narzydziowego, 
aplikacyjnego, 
d) archiwizowanie danych zgodnie z ustalon~ polityk~ bezpieczeilstwa informacji; 
11) zapewnienie bezpieczeilstwa danych przetwarzanych w systemach 
informatycznych Urzydu poprzez stosowanie przepis6w obowi~zuj~cych w tym 
zakresie, w tym wymagail okres]onych w przepisach wewnytrznych. 
4. W zakresie obslugi Rady Miasta: 

1) prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych oraz obslugi kancelaryjnej 

Rady, jej Komisji, Przewodnicz~cego Rady i Radnych; 

2) udzial w przygotowywaniu i gromadzeniu material6w niezbydnych do pracy Rady i 

jej Komisji oraz zadail Przewodnicz~cego Rady; 




3) przygotowywanie organizacyjne sesji Rady, posiedzeil Komisji, w tym 
przekazywanie Radnym drogq. elektronicznq. materia16w do temat6w ujytych w 
porzq.dku obrad; 
4) opracowywanie projekt6w uchwal dotyczq.cych funkcjonowania Rady i jej Komisji 
oraz zapewnianie pomocy komisjom oraz radnym w realizacji inicjatywy 
uchwalodawczej; 
5) zawiadamianie radnych 0 terminach sesji Rady i posieclzeniach Komisji oraz 
terminach narad organizowanych przez Przewodniczq.cego Rady; 
6) udzial w opracowywaniu plan6w pracy Rady i Komisji; 
7) protokolowanie obrad sesji Rady i posiedzeil Komisji; 
8) opracowywanie materia16w z sesji i przekazywanie uchwal Rady wlasciwym 
organom oraz opracowywanie opinii i wniosk6w z posiedzeil Komisji oraz 
przekazywanie ich Burmistrzowi; 
9) prowadzenie rejestru: uchwal Rady, wniosk6w i interpelacji Radnych; 
10) prowadzenie rejestru prawa miejscowego; 
11) prowadzenie spraw zwiq.zanych z publikowaniem prawa miejscowego; 
12) prowadzenie zbior6w informatycznych uchwal i protoko16w z sesji Rady w celu 
zapewnienia ich dostypnosci w wewnytrznej sieci informatycznej Urzydu; 
13) opracowywanie projekt6w sprawozdail, informacji i analiz z zakresu dzialania 
Rady i Komisj i; 
14) wykonywanie obslugi administracyjnej i kancelaryjnej umozliwiajq.cej 
Przewodniczq.cemu Rady wykonywanie zadail nalezq.cych do jego kompetencji; 
15) organizowanie i obsluga narad i spotkail zwolywanych przez Przewodniczq.cego 
Rady; 
16) udzielanie pomocy Radnym w wykonywaniu ich mandatu, a takZe obsluga 
dyzur6w pelnionych w Urzydzie przez: Przewodniczq.cego Rady, 
Wiceprzewodniczq.cego Rady oraz Radnych; 
17) wykonywanie zadail zgodnie z procedurami administracyjnymi oraz postypowanie 
z dokumentacjq. zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych dokument6w w Instrukcji 
kancelaryjnej; 
18) umozliwianie klientom wglq.du do tresci uchwal Rady i protoko16w z sesji; 
19) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej dokument6w zwiq.zanych z 
dzialalnosciq. Rady i jej Komisji; 
20) organizowanie w zakresie wskazanym przez Rady konsultacji spolecznych 
projekt6w uchwal oraz opracowywanie wynik6w tych konsultacji; 
21) prowadzenie spraw zwiq.zanych z wyborami lawnik6w sq.d6w powszechnych; 
22) przyjmowanie i rejestracja oswiadczeil majq.tkowych skladanych przez Radnych; 
23) przygotowywanie ostatecznych wersji uchwal podejmowanych przez Rady 
zgodnie z zasadami przyjytymi w Urzydzie; 
24) miesiyczne kompletowanie list obecnosci Radnych na posiedzeniach Komisji i 
Sesji oraz usprawiedliwieil nieobecnosci na wyzej wymienionych posiedzeniach i 
przekazywanie ich do Wydzialu Finansowego w celu wyplaty diet; 
25) prowadzenie spraw dotyczq.cych szkoleil i wyjazd6w sluzbowych Radnych; 
26) sporzq.dzanie okresowych sprawozdail statystycznych dotyczq.cych Radnych; 
27) wykonywanie innych zadail zlecanych przez Przewodniczq.cego Rady z zakresu 
dzialalnosci Rady i jej Komisji; 



28)wykonywanie czynnosci biurowych w ramach nadzoru sprawowanego przez Rady 
Miasta Garwolina nad dzia!alnosciq M!odziezowej Rady Miasta Garwolina oraz 
Miejskiej Rady Senior6w. 
5. W zakresie innych zadan: 
l)Prowadzenie obstugi centralnej ewidencji dzia!alnosci gospodarczej, w tym: 
a)udzielanie informacji 0 zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 

Dzia!alnosci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju a takZe 0 

innych obowiqzkach zwiqzanych z rozpoczyciem prowadzenia dzia!alnosci 
gospodarczej, zawieszeniem, wznowieniem i zakonczeniem prowadzenia dzia!alnosci, 
b)przyjmowanie wniosk6w dotyczqcych wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Dzia!alnosci Gospodarczej, przesy!anie wniosk6w do CEIDG, a takZe ich 

archiwizacja, 

c)wydawanie zaswiadczen w zakresie przedsiybiorc6w wpisanych do ewidencji 

dzia!alnosci gospodarczej, kt6rzy zaprzestali wykonywania dzia!alnosci gospodarczej 

przed Ol.07.2011r. 

2)Prowadzenie ewidencji p61 biwakowych oraz innych obiekt6w swiadczqcych ustugi 

hotelarskie, poza obiektami hotelarskimi. 

3)Prowadzenie spraw z zakresu wydawania licencji na zarobkowy przew6z os6b. 

4)Koordynacja realizacji programow: 

a) og61nopolskiego -"Karta Duzej Rodziny" oraz programu lokalnego -,,3+ Liczna 

Rodzina", 

b) "Garwolinska Karta Seniora", 

c) "Garwolinska Karta Weterana", 

5) Prowadzenie prac dotyczqcych praktyk studenckich i zawodowych oraz stazy. 

Wydzial Organizacji Urzfdu przy znakowaniu pism ui'yl-va symbolu "WO ", 

z wylqczeniem pism zwiqzanych ze sprawowaniem obslugi kancelaryjno-biurowej 

Rady Miasta, jej przewodniczqcego oraz komisji, dla kt6rych ui'yl-va symbolu 

" WO.BRM". " 


§ 27. Wydzial Finansowy 

Do zadan Wydziaru naleZy w szczeg6lnosci: 

1) Planowanie i analiza realizacji budzetu Miasta, w tym w szczeg6lnosci: 

a) opracowywanie projektu budzetu, przedk!adanie go w obowiqzujqcym trybie do 

uchwalenia, 

b) udzielanie instruktazu miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie procedury 

przygotowania projektu budzetu, 

c) weryfikacja projekt6w plan6w finansowych jednostek organizacyjnych Miasta pod 

wzglydem ich zgodnosci z projektem uchwary budzetowej, 

d) opracowywanie uk!adu wykonawczego budzetu i przekazywanie jednostkom 

informacj i 0 ostatecznych k\votach dochod6w i wydatk6w oraz wysokosci dotacj i, 

e) opracowywanie planu zadan z zakresu administracji rZqdowej oraz innych zadan 

zleconych Miastu, 

f) przyjmowanie plan6w finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Miasta, 

sprawdzanie ich zgodnosci z uchwa!q budZetowq, 

g) sporzqdzanie projekt6w uchwa! Rady Miasta i zarzqdzen Burmistrza zmieniajqcych 

budzet w ciqgu roku budzetowego, 




h) biez'!ce prowadzenie analityki planu dochod6w i wydatk6w Miasta, 
uwzglydniaj,!cej zmiany budzetu w ci,!gu roku, 
i) analiza realizacji budzetu poprzez kontroly wydatkowania srodk6w na podstawie 
sprawozdan z wykonania budzetu sporz'!dzanych przez jednostki organizacyjne 
Miasta, 
j) dokonywanie rozliczen z gminami z tytuht refundacji koszt6w poniesionych w 
formie dotacji dla plac6wek oswiatowych prowadzonych na ich terenie z tytuht 
uczyszczania do nich uczni6w niebyd,!cych ich mieszkaflcami, 
k) weryfikacja przedkladanych sprawozdan finansowych i informacji, dotycz'!cych 
wydatkowania srodk6w finansowych otrzymanych w formie dotacji, przez podmioty 
inne niz jednostki organizacyjne Miasta, 
I) sporz,!dzanie informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze oraz sprawozdania 
rocznego i przedkladanie ich w obowi,!zuj,!cych terminach Radzie Miasta i do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
2) Planowanie i analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta; w tym w 
szczeg6lowosci : 
a) sporz,!dzanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedkladanie jej w 
obowi'!zuj'!cym trybie do uchwalenia, 
b) aktualizowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie roku budzetowego i 
przedkladanie zmian Radzie Miasta i do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) opracowywanie informacji 0 ksztaltowaniu siy Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
3) Sporz,!dzanie projekt6w uchwal Rady Miasta i zarz'!dzen Burmistrza Miasta 
zmieniaj,!cych Wieloletni,! PrognOZy Finansow'!; 
4) Dokonywanie potwierdzen 0 zabezpieczeniu w planie finansowym Urzydu 
Miejskiego srodk6w na zadania, zawarte we wnioskach 0 przeprowadzanie 
postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego oraz w projektach um6w; 
5) Sporz,!dzanie projekt6w uchwal Rady Miasta dotycz,!cych zaci,!gania kredyt6w 
bankowych, pozyczek, emisji obligacji komunalnych; 
6) Wsp6lpraca z Wydzialem merytorycznym przy przygotowywanie specyfikacji 
istotnych warunk6w zam6wienia do przeprowadzania przetarg6w w zakresie: 
bankowej obshtgi budzetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta oraz 
udzielania Miastu kredyt6w; 
7) Wsp6lpraca z bankami i innymi instytucjami w zakresie realizacji postanowien 
um6w z tytuht zaci,!gniytych przez Miasto kredyt6w i pozyczek, emisji obligacji 
komunalnych; 
8) Wsp6lpraca z Wydzialem merytorycznym w zakresie przygotowywanie informacji i 
analiza zaawansowania i wykonania planu dochod6w i wydatk6w na zadania 
dofinansowane ze srodk6w zewnytrznych z uwzglydnieniem zlozonych wniosk6w 0 

platnosc; 
9) Realizacja zadan w zakresie prowadzenia rachunkowosci i ksiygowosci budzetowej, 
a w szczeg6lnosci: 
a) opracowywanie koniecznych aktualizacji zasad rachunkowosci, 
b) prowadzenie na podstawie dowod6w ksiygowych, ksi,!g rachunkowych, 
c) dokonywanie wstypnej kontroli zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych z 
planem finansowym, kompletnosci i rzetelnosci dokument6w dotycz'!cych operacji 
gospodarczych i finansowych, 



d) wykonywanie dyspozycj i srodkami pieniyznymi, 
e) odprowadzanie pobranych dochod6w budzetowych zwi£lZanych z realizacj~ zadan z 
zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych, 
f) gospodarowanie wolnymi srodkami na rachunkach bankowych Miasta, 
g) prowadzenie ewidencji ksiygowej maj~tku trwalego stanowi~cego wlasnosc Miasta, 
h) aktualizacja wyceny srodk6w trwalych, naJiczenie umorzen srodk6w trwalych, 
i) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drog~ inwentaryzacji rzeczywistego stanu 
aktywow i pasywow oraz ich wycena, 
j) obsluga finansowa Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych, 
k) ewidencja ksiygowa dochodow budzetowych oraz ewidencja i rozliczanie z 
otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rz~dowej, 
I) prowadzenie rejestru sprzedazy uslug opodatkowanych podatkiem VAT 
rozliczanie siy w tym zakresie z Urzydem Skarbowym, 
m) sporz~dzanie dowod6w ksiygowych stanowi~cych podstawy wyplat wynagrodzen i 
zasilkow dla pracownikow Urzydu, diet Radnym Rady Miasta oraz wynagrodzen z 
tytulu umow cywilno-prawnych, 
n) rozliczenia z Urzydem Skarbowym z tytulu podatku dochodowego od osob 
fizycznych, podatku VAT, 
0) rozliczanie z Zakladem Ubezpieczen Spolecznych potqconych skladek na 
ubezpieczenie spoleczne, 
p) wydawanie zaswiadczen 0 wysokosci wynagrodzen pracownikow i zaswiadczen do 
celow emerytalnych, 
q) windykacja naleznosci budzetowych oraz egzekucja naleznosci pieniyznych i 
innych praw maj~tkowych, 
r) sporz~dzanie sprawozdail miesiycznych, kwartalnych, polrocznych i rocznych z 
wykonania budzetu, oraz jednostkowych i zbiorczych sprawozdan 0 wydatkach 
strukturaln ych, 
s) sporz~dzanie sprawozdan do GUS, 
t) sporz~dzanie sprawozdail finansowych Urzydu Miasta, l~cznych sprawozdan 
finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdail finansowych; 
10) Analiza sprawozdan jednostkowych przedkladanych przez jednostki organizacyjne 
Miasta; 
II) Przygotowanie analiz niezbydnych dla zarz~dzania finansami Miasta, zadluzeniem 
oraz plynnosci~; 
12) Sporz~dzanie informacji zwi~zanych z gospodark~ finansow~ prowadzon~ przez 
Miasto, wymaganych przez organy kontrolne oraz inne instytucje zewnytrzne; 
13) Wspolpraca przy sporz~dzeniu informacji 0 stanie mienia Miasta; 
14) Wykonywanie zadan wynikaj~cych z wlasciwosci organu podatkowego w zakresie 
podatkow i oplat (0 kt6rych mowa w ustawie 0 podatkach i oplatach lokalnych), 
podatku rolnego, podatku lesnego, oplaty skarbowej od os6b fizycznych, osob 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadaj~cych osobowosci prawnej 
oraz oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: 
a) czynnosci sprawdzaj~cych w zakresie prawidlowosci i rzetelnosci skladanych 
informacj i i deklaracj i podatkowych, 
b) kontroli podatkowej, celem sprawdzenia podstawy opodatkowania i ewentualnego 
ustalenia stanu faktycznego, 



c) prowadzenie post«powan podatkowych w celu ustalenia wysokosci zobowi~zan 
podatkowycb, 
d) zawieszanie post«powania podatkowego, w razie smierci strony, 
e) umorzenia post«powan podatkowych, w przypadku gdy staly si« bezprzedmiotowe, 
f) wydawanie decyzji ustalaj~cych b~dz zmieniaj~cych wysokosc zobowi~zan 
podatkowycb, 
g) wydawanie zawiadomien 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w przypadku uchwalenia nowej stawki tej oplaty; 
15) Prowadzenie ewidencji podatnik6w z podzialem na poszczeg6lne rodzaje 
podatk6w i oplat; 
16) Prowadzenie ewidencji dokonanych wplat z tytulu podatk6w i oplat; 
17) Analiza kont podatnik6w pod wzgl«dem wyst«powania zaleglosci/nadplat w 
poszczeg6lnych podatkach i oplatach; 
18) Windykacja naleznosci: 
a) wystawianie upomnien, tytul6w wykonawczych oraz zabezpieczanie zobowi~zan 
podatkowych, 
b) wydawanie postanowien 0 sposobie zarachowania wniesionych wplat nie 
pokrywaj~cych kwot zaleglosci podatkowej wraz z odsetkami za zwlok«, 
c) przeprowadzanie post«powan podatkowych i wydawanie decyzji okreslaj~cych 
nadplaty, 
d) wydawanie postanowien 0 sposobie zarachowania nadplat; 
19) Prowadzenie spraw zwi~zanych z udzielaniem ulg w splacie zobowi~zan 
podatkowych, zakonczonych wydaniem decyzji przez Burmistrza Miasta; 
20) Prowadzenie ewidencji analitycznej podmiot6w w zakresie oplat z tyt. oplaty za 
postoj pojazdow samocbodowych w strefie platnego parkowania i ich windykacja; 
21) Prowadzenie ewidencj i analitycznej podmiot6w w zakresie oplat z tyt. 
uzytkowania wieczystego, uzywania trwalego zarz~du, najmu i dzierzawy mienia 
komunalnego; 
22) Wykonywanie procedur zwi~zanych z egzekucj~ naleznosci z tyt. oplat, 0 kt6rych 
mow a w punkcie 21), w tym: 
a) wystawianie wezwan do zaplaty, 
b) wystawianie zawiadomien 0 zarachowaniu wplaty, 
c) przygotowywanie dokument6w do sporz~dzenia pozwu s~dowego przeciwko 
dluznikom, 
d) sporz~dzenie wniosk6w 0 wszcz«cie post«powania egzekucyjnego do komomik6w 
s~dowych; 

23) Prowadzenie spraw z zakresu naleznosci podatkowych, dla kt6rych organ em 

podatkowym jest Naczelnik Urz«du Skarbowego, a ktore stanowi~ doch6d Miasta 

Garwolina, w tym opracowywanie i przedkladanie do akceptacji przez Burmistrza 

Miasta postanowien w zakresie udzielania ulg w splacie: 

a) podatku od spadkow i darowizn, 

b) podatku dochodowego oplacanego w formie karty podatkowej, 

c) podatku od czynnosci cywilnoprawnych; 

24) Sporz~dzanie - na wniosek podatnika - zezwolen na wykreSlenie z ksi«gi 

wieczystej wpisu hipoteki przymusowej dot. splaconych zaleglosci podatkowych; 




25) Gospodarka drukami scislego zarachowania oraz rozliczanie inkasent6w z 
pobranych druk6w scislego zarachowania i zainkasowanych oplat targowych i oplat 
skarbowych; 
26) Prowadzenie postypowan podatkowych celem ustalenia i wyegzekwowania 
zobowi~zania podatkowego z tytulu oplaty targowej i oplaty skarbowej, w przypadku 
nie uiszczenia tych oplat w momencie powstania obowi~zku ich zaplaty; 
27) Udzial w kontrolach dorainych w zakresie prawidlowosci poboru oplaty targowej; 
28) Opracowywanie i przedkIadanie do akceptacji przez Burmistrza Miasta 
interpretacj i podatkowych; 
29) Wydawanie zaswiadczen, 0 kt6rych mowa w dziale VIlla ustawy - Ordynacja 
podatkowa 
oraz zaswiadczen 0 udzieleniu pomocy pUblicznej; 
30) Udzielanie podatnikom wyjasnien dotycz~cych podatk6w i oplat lokalnych, w 
tym, w zakresie wypelniania formularzy deklaracji i informacji podatkowych; 
31) Sporz~dzanie: 
a) miesiycznych i kwartalnych sprawozdan z wykonania dochod6w (Rb-27S), 
b) kwartalnych sprawozdail 0 stanie naleznosci oraz wybranych aktywach (Rb-N), 
c) sprawozdan 0 pomocy publicznej w zakresie podatku: od nieruchomosci, rolnego, 
lesnego, od srodk6w transportowych, 
d) sprawozdan 0 zaieglosciach przedsiybiorc6w we wplatach swiadczen naleznych na 
rzecz sektora finans6w publicznych, 
e) miesiycznych/rocznych informacji 0 nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie 
lub rybol6wstwie, 
t) sprawozdan podatkowych w zakresie podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i 
podatku lesnego; 
32) Analiza aktualnie obowi~uj~cych stawek podatk6w i oplat w stosunku do granic 
stawek kwotowych okreslonych przesz Ministra Finans6w na nastypny rok 
podatkowy; 
33) Opracowywanie projekt6w uchwal dotycz~cych podatk6w i oplat, w tym: 
okreslenia wysokosci stawek podatk6w i oplat oraz zwolnien z ich poboru; 
34) Wnioskowanie w sprawie obnizenia ceny skupu Zyta do wymiaru podatku rolnego; 
35) Wnioskowanie w sprawie obnizenia sprzedazy drewna do wymiaru podatku 
lesnego; 
36) Planowanie naleznosci budzetowych z tyt. podatk6w i oplat oraz monitorowanie 
planu wykonania dochod6w; 
37) Wykonywanie zadail zwi~zanych z obowi~kiem zamieszczania w Biuletynie 
lnformacji publicznej niekt6rych dokument6w dot. podatk6w i oplat; 
38) Prowadzenie ewidencji zastosowanych ulg, zwolnien podatkowych i obliczanie ich 
skutk6w; 
39) Obsluga kasowa, w tym: 
a) prowadzenie kasy Urzydu, 
b) wystawianie pokwitowan stanowi~cych podstawy przyjycia wplat got6wkowych 
dokonywanych w kasie Urzydu; 
40) Sporz~dzanie wniosk6w 0 przekazywanie - w obowi~zuj~cych terminach - 2% 
dochod6w z tytulu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej; 



41) Dokonywanie kontroli merytorycznej: rachunk6w i faktur dot. wynagrodzen z 

tytulu inkasa oplaty targowej i oplaty skarbowej, zakupu druk6w, w tym kwitariuszy 

przychodowych oraz innych dowod6w zwi(j.zanych z kosztami: zabezpieczenia 

zobowi(j.zan podatkowych, postt(powan egzekucyjnych i s(j.dowych. 

42)Prowadzenie spraw zwi(j.zanych z realizacj(j. zadan wynikaj(j.cych z ustawy 0 


gospodarce odpadami oraz ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz(j.dku w Gminie: 

a)prowadzenie ewidencji deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami i 

przyjmowanie korekt, 

b )prowadzenie elektronicznego rejestru oplat, 

c)prowadzenie postt(powan w sprawie wymiaru w/w oplat, 

d)przygotowywanie sprawozdan i niezbt(dnych analiz. 

43)Prowadzenie spraw zwi(j.zanych z wydawaniem zezwolen na sprzedaz napoj6w 

alkoholowych, w tym: 

a) prowadzenie ewidencji zezwolen, 

b) przygotowywanie projekt6w zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych 

c) przygotowywanie sprawozdan statystycznych, 

d) przyjmowanie od przedsit(biorc6w oswiadczen 0 wartosci sprzedazy napoj6w 


alkoholowych w roku poprzednim, 
e) kontrola prawidlowosci oplat wnoszonych za korzystanie z zezwolen na sprzedaz 

napoj6w alkoholowych oraz wydawanie zaswiadczen potwierdzaj(j.cych dokonanie 
oplat, 

f) 	udzial w kontrolach pUnkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych w zakresie 
przestrzegania zasad i warunk6w korzystania z zezwolen na sprzedaz napoj6w 
alkoholowych, 

g) monitorowanie poziomu wykorzystania obowi(j.zuj(j.cego w miescie limitu punkt6w 
sprzedazy napoj6w alkoholowych. 

Wydzial Finansowy przy znakowaniu pism uiywa symbolu "WF". 

§ 28. Wydziat Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnfttrznych 
Do zadan Wydzialu naleZy w szczeg6lnosci: 
1. W zakresie promocji miasta: 

1) Promocja miasta w mediach lokalnych i ponadlokalnych, 
2) Obsluga infonnacyjna inwestora, 
3) Koordynacja organizacji i wsp6Iorganizacji lokalnych imprez promocyjnych, 

konferencji prasowych oraz innych uroczystosci z udzialem Burmistrza Miasta, 
4) Prowadzenie kalendarza imprez i uroczystosci z udzialem Burmistrza Miasta, 
5) Koordynacja organizacji stoisk wystawienniczych Urzt(du Miasta w czasie 

targ6w i imprez, 
6) Przygotowanie materiaI6w reklamowo - informacyjnych promuj(j.cych miasto, 
7) Redagowanie i prowadzenie strony intemetowej Miasta oraz Facebooka, 
8) Redagmvanie Biuletynu Informacyjnego wydawanego przez Urz(j.d Miasta, 
9) Monitoring i analiza przekaz6w medialnych dotycz(j.cych miasta Garwolina 

oraz przedstawianie burmistrzowi propozycji reakcji na te przekazy, 
lO)Przygotowywanie komunikat6w i informacji i 0 dzialaniach samorz(j.du 

lokalnego, 
11 )Organizacja wsp6Ipracy wladz miasta z podmiotami zewnt(trznymi, w tym z 

http:samorz(j.du


zagramctl, 
12)Prowadzenie korespondencj i okolicznosciowej, 
13)Monitoring prasy - zbieranie wycinkow prasowych, 
14)Prowadzenie Kroniki Urzydu Miasta, 
15)Prowadzenie spraw zwitlzanych z przyznawaniem patronatu Burmistrza 

Miasta, 

16)Fotograficzna obsluga wybranych imprez lokalnych, 

17)Prowadzenie archiwum fotograficznego Urzydu Miasta, 

18)Przygotowywanie plakatow na wybrane imprezy okolicznosciowe, 

19)Przygotowywanie zaproszen na wybrane spotkania uroczystosci 


okolicznosciowe, 
20)Wsp61praca zjednostkami organizacyjnymi miasta oraz koordynacja ich 

dzialalnosci w zakresie promocji miasta. 
2. W zakresie pozyskiwania srodkow zewnytrznych: 

1) Monitorowanie mozliwosci pozyskiwania przez miasto Garwolin i jednostki 
organizacyjne Miasta srodkow finansowych z funduszy zewnytrznych, 

2) Przekazywanie Burmistrzowi informacji 0 wdrazanych programach 
pomocowych, warunkach,. aplikowania, terminach i procedurach 
obowitlzujtlcych w tych programach oraz informacji 0 zlozonych wnioskach, 

3) Przekazywaniajednostkom organizacyjnym Miasta informacji 0 aktualnie 
wdrazanych programach pomocowych, 

4) Sporztldzanie wnioskow aplikacyjnych oraz koordynowanie prac zwitlzanych 
ze sporztldzaniem oraz przedkladaniem aplikacji i projektow przezjednostki 
organizacyjne podlegJe Urzydowi, 

5) Wsp61praca z podmiotami zewnytrznymi w zakresie sporztldzania wnioskow 
aplikacyjnych, skladanych przez Urztld Miasta Garwolin, 

6) Prowadzenie rejestru wniosk6w aplikacyjnych skladanych przez Urztld Miasta 
Garwolin oraz jednostki organizacyjne Miasta, 

7) Bieztlca ocena realizacji Strategii Rozwoju Miasta i przedkladanie 
Burmistrzowi wniosk6w dotycztlcych zmian w Strategii a takZe aktualizowanie 
Planu Rozwoju Lokalnego i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Garwolin, 

8) Koordynowanie i nadz6r nad rozliczeniem wnioskow i podpisanych umow. 

Wydzial Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewmi/rznych przy znakowaniu 
pism uiywa symbolu "PPF". 

§ 29. Wydzial Techniczno - Inwestycyjny 
Do zadail Wydzialu nalezy w szczegolnosci: 
1. W zakresie inwestycji: 
1) Realizacja zadan inwestycyjnych i remontowych przyjytych w budzecie Miasta na 

dany rok; 

2) Prowadzenie spraw zwitlzanych z opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z 

CZyscitl kosztorysowtl oraz uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa; 

3) Wystypowanie z wnioskiem 0 udzielenie pozwolenia na budowy; 




4) Przygotowanie wnioskow i kompletnej dokumentacji do ogloszenia i 

przeprowadzenia post«powan przetargowych na wykonawstwo robot i uslug w 

zakresie realizowanym przez Wydzial; 

5) Przygotowanie, przeprowadzenie post«powan do udzielanych zamowien ponizej 

progow okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych; 

6) Analiza i nadzor zadan realizowanych na podstawie umow i porozumien zawartych 

z podmiotami zewn«trznymi; 

7) Uzyskanie niezb«dnych dokumentow do rozpocz«cia i zakonczenia realizowanych 

zadan inwestycyjnych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami; 

8) Nadzor merytoryczny nad wykonawstwem robot oraz koordynowanie prac 

inspektorow nadzoru; 

9) Przygotowanie i nadzor merytoryczny nad rea1izacjq platnosci realizowanych przez 

Wydzial; 

10) Koncowe rozliczanie oraz przekazanie zrealizowanego zadania dowodem OT lub 

PT na majqtek uzytkownika; 

11) Prowadzenie zbioru dokumentow realizowanych zadan; 

12) Opracowywanie planow inwestycyjnych z uwzgl«dnieniem priorytetowych 

kierunkow rozwoju Miasta; 

13) Opracowanie projektow planow finansowych dotyczqcych zadan realizowanych 

przez Wydzial i srodkow na ich realizacj«; 

14) Wspolpraca z Wydzialami Urz«du dotyczqca realizacji zadan Miasta; 

15) Przyjmowanie wnioskow zwiqzanych z realizacjq zadan: od osob fizycznych, 

radnych, i innych podmiotow. 

2. W zakresie zamowien puhJicznych: 
1) Przygotowanie i przeprowadzanie calosci spraw zwiqzanych z udzielaniem 
zam6wien publicznych na podstawie zlozonych wniosk6w, zgodnie z obowiqzujqcq 
ustawq Prawo zam6wien publicznych, dla zadan finansowanych z budzetu Miasta; 
2) Pomoc merytoryczna w zakresie udzielania zamowien publicznych pracownikom 
innych komorek organizacyjnych Urz«du oraz dyrektorom miejskich jednostek 
organizacyjnych; 
3) Przygotowanie umow z wykonawcami/dostawcami wylonionymi w toku 
post«powania; 
4) Opracowywanie sprawozdan oraz informacji z zakresu udzielonych zamowien 
publicznych. 

Wydzial Techniczno-Inwestycyjny przy znakowaniu pism utywa symbolu "TI". 

§ 30. Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska 

Do zadan Wydzialu nalezy w szczegolnosci: 

1) Wykonywanie zadan zwiqzanych z prowadzeniem gospodarki komunalnej na 

terenie Miasta obejmujqcych sprawy drog oraz organizacji ruchu drogowego, miejsc 

postojowych, utrzymania czystosci i porzqdku, wodociqg6w i zaopatrzenia w wod«, 

kanalizacji, usuwania i oczyszczania sciek6w komunalnych, zaopatrzenia w energi« 

elektrycznq i cieplnq oraz gaz innych uslug; 

2) Ustalanie zakresu rzeczowego oraz warunkow udzielenia zamowienia publicznego 

na powierzanie zadail z zakresu gospodarki komunalnej; 




3) Zlecanie, kontrola i rozIiczanie usrug komunalnych finansowanych z budzetu 

Miasta; 

4) Utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodnikow, parkingow, ci~gow pieszych oraz 

prowadzenie okresowej kontroIi stanu ich nawierzchni; 

5) Wydawanie zezwoleil na lokowanie obiektow nie zwi~zanych z gospodark~ 


drogow~ w pasie drog gminnych; 

6) Wydawanie zezwoleil na zajycie pasa drogowego; 

7) Naliczanie kar za zajycie pas a drogowego bez zezwolenia; 

8) Przeprowadzanie odbiorow przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego; 

9) Wydawanie zezwoleil na zjazdy z drog; 

10) Prowadzenie spraw zwi~zanych z organizacj~ ruchu drogowego w Miescie; 

11) Prowadzenie ewidencji drog i obiektow mostowych; 

12) Planowanie i utrzymanie oswietlenia miejsc publicznych, placow i drog 

znajduj~cych siy na terenie Miasta; 

13) Urnieszczanie i utrzymanie tablic z nazwarni ulic i placow oraz nadzorowanie 

oznakowania drog; 

14) Opracowywanie planow remontow i napraw drog miejskich; 

15) Prowadzenie spraw z zakresu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe 

odprowadzanie sciekow oraz planu rozwoju i modemizacji urz~dzeil wodoci~gowych i 

urz~dzeil kanalizacyjnych; 

16) Opracowywanie decyzji w sprawach zezwoleil na prowadzenie dzialainosci w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wody lub zbiorowego odprowadzania sciekow; 

17) Opracowywanie wymagail, jakie powinien spelniac przedsiybiorca ubiegaj~cy siy 

o uzyskanie zezwolenia na swiadczenie usrug w zakresie: 

a) odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, 

b) oprozniania zbiomikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych, 

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzytami, 

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz~t, a takZe grzebowisk i spalami 

zwIok zwierzycych i ich czysci oraz przygotowywanie zezwoleil na prowadzenie 

dzialainosci na swiadczenie takich usrug; 

18) Prowadzenie ewidencj i: 

a) zbiomikow bezodplywowych, 

b) przydomowych oczyszczalni sciekow, 

c) umow zawartych na odbieranie odpadow komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci; 

19) Przygotowywanie decyzji w sprawie oprozniania zbiomikow bezodplywowych w 

przypadku wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarli umow w tym zakresie; 

20) Przygotowywanie zezwoleil na prowadzenie hodowli oraz utrzymywanie psa rasy 

uznawaneJ za agresywn~; 


21) Przygotowywanie decyzji 0 odbieraniu zwierz~t domowych raz~co 


zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych; 

22) Opracowywanie programu opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierz~t; 


23) Wspolpraca ze schroniskiem dla zwierz~t w zakresie zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzytom; 




24) Zbieranie oraz analizowanie infonnacji na temat stanu srodowiska naturalnego w 

miescie; 

25) Przygotowywanie projektu programu i plan6w dotycz~cych ochrony srodowiska 

oraz prowadzenie analiz i sprawozdaiJ. z ich realizacji; 

26) Podejmowanie dzialaiJ. maj~cych na celu ograniczenie uci~zliwosci dla srodowiska 

maszyn, urz~dzeiJ. technicznych i srodk6w transportu, w szczeg6lnosci w zakresie 

halasu i wibracji; 

27) Podejmowanie dzialail zapobiegaj~cych zagrozeniom srodowiska naturalnego; 

28) Prowadzenie spraw dotycz~cych usuwania drzew i krzew6w; 

29) Wymierzanie administracyjnych kar pieniyznych za usuwanie, zniszczenie, 

uszkodzenie drzew i krzew6w z naruszeniem przepis6w ustawy 0 ochronie przyrody; 

30) Prowadzenie spraw dotycz~cych oddzialywania na srodowisko planowanych 

przedsiywziyc oraz opracowywanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsiywziyc; 

31) Wsp61dzialanie z organizacjami dzialaj~cymi w zakresie ochrony srodowiska i 

ochrony przyrody; 

32) Przygotowywanie projekt6w uchwal Rady, zarz~dzeiJ. Burmistrza, decyzji 

administracyjnych oraz prowadzenie kontroli wynikaj~cych z przepis6w 0 ochronie 

srodowiska, prawa wodnego w zakresie objytym wlasciwosci~ organ6w Miasta; 

33) Prowadzenie spraw z zakresu usuwania wyrob6w zawieraj~cych azbest; 

34) Prowadzenie spraw w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w zakresie 

opiniowania rozklad6w jazdy; 

35) Organizacja i prowadzenie spraw zwi~zanych z funkcjonowaniem stref platnego 

parkowania; 

36) Przygotowywanie projekt6w uchwal w sprawie ustalenia strefy platnego 

parkowania, wysokosci stawek oplat za post6j pojazd6w samochodowych, 

wprowadzenia oplat abonamentowych i zerowej stawki oplaty dla niekt6rych 

uzytkownik6w dr6g oraz wysokosci oplaty dodatkowej i okreslenia sposobu 

pobierania tych oplat; 

37) Prowadzenie spraw zwi~zanych z pemieniem nadzoru wlascicielskiego nad 

Przedsiybiorstwem Wodoci~g6w i Kanalizacji sp. z 0.0., a w szczeg6lnosci: 

a) w zakresie spraw nalez~cych do wlasciwosci zgromadzenia wsp6lnik6w, w roli 

kt6rego wystypuje Bunnistrz Miasta, 

b) wyposazania sp6lki Miasta w maj~tek, 


c) powolywania czlonk6w rady nadzorczej, 

d) rozpatrywanie uwag i zastrzezeiJ. dotycz~cych realizacji zadaiJ. przez sp6lky Miasta, 

e) okreslanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzial6w do sp6lki Miasta; 

38) Prowadzenie postypowaiJ. i przygotowywanie projekt6w decyzji administracyjnych 

w sprawie przywr6cenia stanu poprzedniego lub wykonania urz~dzeiJ. zapobiegaj~cych 


szkodom, jezeli wlasciciel gruntu doprowadzil do zmiany stanu wody na gruncie; 

39) Prowadzenie rejestru zg6d wodnoprawnych - pozwoleiJ. wodnoprawnych, zgloszeiJ. 

wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych i wydanych decyzji; 

40) Analiza tresci zg6d wodnoprawnych i ocena koniecznosci uzyskania nowej zgody; 

41) Wykonywanie obowi~zk6w nalozonych wydanymi pozwo\eniami 

wodnoprawnymi; 

42) Ustalanie oplat za zmniejszenie naturalnej retencji terenu; 




43) Opracowywanie projektu uchwaly w sprawie wyznaczenia aglomeracji, 0 kt6rej 
mowa w ustawie prawo wodne. Przygotowywanie porozumien zawieranych z 
gminami w celu wyznaczenia aglomeracji; 
44) Sporz<ldzanie rocznych sprawozdan z realizacji krajowego programu oczyszczania 
sciek6w komunalnych. 

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przy znakowaniu 
pism uiywa symbolu ilKS". 

§ 31. Wydzial Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciami 
Do zadan Wydziaru nalezy w szczeg6lnosci: 

1) Prowadzenie spraw zwi<lzanych z opracowaniem planu og6Inego 
zagospodarowania przestrzennego miasta, studium kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta, plan6w szczeg610wych oraz ich 
nadz6r nad realizacj<l. 

2) przygotowywanie decyzji 0 warunkach zabudowy oraz decyzji celu 
publicznego. 

3) Uzgadnianie projekt6w decyzji z wlasciwymi organami i jednostkami. 
4) Opiniowanie pod wzglydem architektoniczno -urbanistycznym projekt6w 

pomnik6w i innych dziel plastycznych, wplywaj<lcych na wygl<ld obiekt6w 
budowlanych. 

5) Prowadzenie spraw zwi<lzanych z gospodarowaniem gruntami stanowi<lcymi 
wlasnosc miasta, w tym: sprzedaz, oddawanie w uzytkowanie wieczyste i w 
zarz<ld, dzierzawy lub najem grunt6w, przejmowaniem grunt6w na wlasnosc 
miasta oraz przygotowywanie projekt6w rozstrzygniyc w tych sprawach. 

6) 	 Przygotowywanie i prowadzenie spraw zwi<lzanych z organizowaniem 
przetarg6w na wolne nieruchomosci przeznaczone do sprzedazy Iub oddania w 
uzytkowanie wieczyste. 

7) Prowadzenie spraw zwi<lzanych z zmianami grunt6w i obci<lzeniami ich 
. . . .

ograruczonyml prawallli rzeczowyml. 
8) Prowadzenie spraw zwi<lzanych z tworzeniem zasob6w grunt6w na cele 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. 
9) Przygotowywanie zlecen na opracowama geodezyjne nieruchomosci 

stanowi<lcych wlasnosc miasta. 
I O)Przygotowywanie wniosk6w 0 zalozenie ksi<lg wieczystych lub dokonywanie w 

nich zmian w stosunku do nieruchomosci stanowi<lcych wlasnosc miasta. 
II )Przygotowywanie dokumentacj i do zawarcia um6w zwi<lzanych ze sprzedaz<l, 

oddaniem w wieczyste uzytkowanie nieruchomosci stanowi<lcych wlasnosc 
miasta oraz wsp61praca w tym zakresie z notariuszami. 

12)Przygotowywanie projekt6w decyzji i prowadzenie spraw zwi<lzanych 
z rozwi<lzywaniem um6w uzytkowania wieczystego grunt6w nie 
zagospodarowanych zgodnie z ich przeznaczeniem okreslonym w umowach. 

13)Prowadzenie spraw dotycz<lcych zarz<ldu i uzytkowania nieruchomosci 
stanowi<lcych wlasnosc miasta oraz spraw zwi<lzanych z przekazywaniem w 
uzytkowanie wieczyste grunt6w jednostkom, kt6rym zostaly przekazane 
wczesniej w uzytkowanie. 



14)Prowadzenie spraw zwi<lZanych z ustalaniem cen nieruchomosci 
stanowi~cych wlasnosc miasta oraz oplat z tyturu uzytkowania i zarz~du tymi 
nieruchomosciami. 

15)Prowadzenie spraw zwi~zanych z komunalizacj~ mienia. 

16)Przygotowywanie i prowadzenie spraw zwi~zanych z prawem pierwokupu. 

17)Przygotowywanie dokumentacji do wywIaszczenia nieruchomosci na rzecz 


miasta oraz zwrot6w nieruchomosci wczesniej wywIaszczonych. 
18)Opiniowanie podziaI6w geodezyjnych i przygotowanie decyzji podzialowych. 
19)Prowadzenie spraw dotycz~cych ustalania oplat adiacenckich 

przygotowywanie w tym zakresie projekt6w decyzji. 
20)Prowadzenie ewidencji nazw ulic i nadawanie numer6w porz~dkowych 

nieruchomosciom. 
21 )Przygotowywanie wniosk6w 0 nadanie nazw ulicom nowopowstalym i zmiany 

nazw ulic istniej~cych. 
22)Prowadzenie postypowania w sprawach scaleil i podziaI6w grunt6w. 
23)Wsp6lpraca z Wydzialem Ksi~g Wieczystych S~du Rejonowego w Garwolinie 

w zakresie wnioskowanych czyrulOsci wieczysto- ksiygowych. 
24)Prowadzenie spraw zwi~zanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem 

mieszkaniowym w zakresie: 
a. 	 prowadzenia ewidencji lokali mieszkalnych, zamiennych i lokali socjalnych 
b. 	 obsrugi finansowo-ksiygowej komunalnych zasob6w mieszkaniowych 
c. 	 prowadzenia ewidencji lokali mieszkalnych, zamiennych i lokali socjalnych, 
d. 	 prowadzenie spraw zwi~zanych z ustaleniem czynszu w lokalach 

mieszkalnych i lokalach socjalnych, 
e. 	 prowadzenia spraw dotycz~cych kierowania uprawnionych os6b do 

zawarcia um6w najmu lokali, 
f. 	 ocena warunk6w mieszkaniowych wnioskodawc6w oraz sporz~dzanie 

stosownej dokumentacji, 
g. 	 przygotowanie list uprawnionych do zawarcia um6w najmu zgodnie 

z obowi~zuj~cymi przepisami, 
h. 	 bezposrednia wsp61praca ze Spoleczn~ Komisj~ Mieszkaniow~, 
1. 	 uznawanie tytuI6w prawnych do lokali oraz potwierdzanie uprawnieil 

do lokalu, 
J. 	 kierowanie os6b bezdomnych i os6b zwolnionych z zakIad6w kamych 

do lokali socjalnych, 
k. 	 prowadzenie spraw zwi~zanych z lokalami uzytkowymi, 
1. 	 prowadzenie procedur w zakresie wykonywania eksmisji z lokali 

mieszkalnych oraz lokali uzytkowych, 
25)Prowadzenie spraw zwi~zanych z przyjmowaniem i merytorycznym 

rozpatrywaniem wniosk6w 0 dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne. 
26)Przygotowywanie peInej dokumentacji oraz prowadzenie procedury sprzedazy 

lokali mieszkalnych i uzytkowych. 
27)Wsp6lpraca z zarz~dami budynk6w Wsp61not Mieszkaniowych w zakresie 

prawidlowosci zarz~dzania i administrowania tymi budynkami. 
28)Udzial 	w zebraniach wsp6lnot mieszkaniowych, w kt6rych miasto posiada 

swoje udzialy. 



29)Nadzor nad utrzymaniem wlasciwego stanu technicznego komunalnych lokali 
mieszkalnych oraz lokali uzytkowych. 

30)Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, 
miejscami pamiyci narodowej. 

31)Wspolpraca z jednostkami Ochotniczych Strazy Pozamych i innymi organami 
ochrony przeciwpozarowej. 

Wydzial Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciami przy 
znakowaniu pism uiywa symbolu "PPN". 

§ 32. Wydzial Oswiatowo - Spoleczny 
Do zadail Wydziaru nalezy w szczegolnosci: 

1. 	 Nadzor nad zapewnieniem wlasciwego funkcjonowania przedszkoli, szkol 
podstawowych i gimnazjow. 

2. 	 Wykonywanie zadail z zakresu oswiaty spoczywaj~cych na organie 
prowadz~cym szkoly i przedszkola. 

3. 	 Wspolpraca z organ em sprawuj~cym nadzor pedagogiczny w kwestiach 
wynikaj~cych z prawa oswiatowego oraz Karty Nauczyciela. 

4. 	 Wspolpraca z gminami w zakresie udziaru w kosztach utrzymania placowek 
oswiatowych. 

5. 	 Prowadzenie spraw dotycz~cych awansu zawodowego nauczycieli. 
6. 	 Opracowanie uchwal w sprawie zbiorczych planow doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 
7. 	 Prowadzenie ewidencji szk61 i placowek niepublicznych. 
8. 	 Prowadzenie spraw zwi~zanych z wydawaniem zezwoleil na zalozenie szkoly 

lub placowki publicznej, prowadzonej przez podmioty inne niz jednostki 
samorz~du terytorialnego. 

9. 	 Opracowywanie rocznych sprawozdan zwi~zanych z realizacj~ zadail 
oswiatowych. 

10. Prowadzenie spraw zwi~zanych z funkcjonowaniem instytucji kultury i sportu 
oraz nadzor nad ich dzialalnosci~. 

11. Prowadzenie spraw zwi~zanych z dzialalnosci~ organizacji pozarz~dowych. 
12. Wspolpraca z jednostkami i organizacjami w zakresie wspierania wypoczynku 

Jetniego dzieci i mlodziezy szkolnej. 
13. Prowadzenie spraw zwi~zanych z nadawaniem tytu16w: Honorowy Obywatel 

Miasta Garwolina i Zasruzony dla Miasta Garwolina. 
14. Wspoldzialanie z zakladami spolecznymi sluzby zdrowia i Powiatow~ Stacj~ 

Sanitamo - Epidemiologiczn~ szczegolnie w zakresie zachorowail i zgonow 
na choroby zakazne. 

15. Prowadzenie spraw zwi~zanych z udzielaniem stypendiow szkolnych, 
sportowych i innych. 

16. Prowadzenie spraw zwi~zanych z refundacj~ pracodawcom kosztow ksztalcenia 
mlodocianych pracownik6w. 

17. Wykonywanie zadan zwi~zanych z referendami oraz wyborami: 

a) prezydenckimi, 

b) parlamentamymi, w tym do parlamentu europejskiego, 




c) samorz'ldowymi, 
wtym: 
- przygotowywanie stosownych uchwal, zarz'ldzeil i obwieszczeil, 
- zapewnienie obslugi i techniczno-materialnych warunkow pracy obwodowych 
kOrrllsji wyborczych, 
- plakatowanie zarz'ldzen i obwieszczeil wyborczych. 

Wydzial Oswiatowo - Spoleczny przy znakowaniu pism uiywa symbolu "SO". 

§ 33. Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzltdzania Kryzysowego. 
Do zadail Wydzialu nalezy w szczegolnosci: 

1. W zakresie zadail obronnych i zarz'ldzania kryzysowego: 
1) Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planow zasadniczych zamierzeil w 

zakresie wykonywania zadail obronnych. 
2) Opracowywanie planow i programow szkolenia obronnego, a takZe 

organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej. 
3) Opracowywanie, uzgadnianie i przedkladanie do akceptacji planu operacyjnego 

funkcjonowania miasta oraz aktualizacja tego planu. 
4) Opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowail publicznej i niepublicznej 

sluzby zdrowia na potrzeby obronne. 
5) Realizacja przedsi((wzi((c zwi'lzanych z przygotowaniem stanowiska kierowania 

burmistrza miasta zapewniaj'lcego realizacj(( zadail obronnych w wyzszych 
stanach gotowosci obronnej pailstwa. 

6) Opracowanie (i aktualizacja) projektu regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
na czas wojny oraz projektu zarz'ldzenia burmistrza wprowadzaj'lcego ww. 
regulamin w zycie. 

7) Opracowywanie i biez'lce uaktualnianie dokumentow zapewniaj'lcych sprawne 
wykonywanie zadail obronnych w wyzszych stanach gotowosci obronnej. 

8) Opracowanie i uaktualnianie dokumentacji Stalego Dyzuru. 
9) Analizowanie wnioskow wojskowego komendanta uzupelnieil w sprawie 

swiadczeil na rzecz obrony, a takZe prowadzenie post((powail administracyjnych i 
przygotowanie decyzji 0 przeznaczeniu osob lub rzeczy na potrzeby swiadczeil na 
rzecz obrony. 

10)Opracowywanie rocznych planow swiadczeil osobistych i doraznych swiadczeil 
rzeczowych oraz planu swiadczeil osobistych i etatowych (doraznych) swiadczen 
rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogloszenia mobil'izacji i 
wojny, a takZe innych niezb((dnych w tym zakresie dokumentow. 

11 )Prowadzenie spraw zwi'lzanych z reklamowaniem zolnierzy rezerwy od 
obowi'lzku pelnienia czynnej sluzby w czasie ogloszenia mobilizacji i wojny. 

12)Opracowywanie dokumentacji plarustycznej oraz realizowanie innych 
przedsi((wzi((c przygotowawczych do prowadzenia Akcj i Kurierskiej. 

13)Prowadzenie post((powail administracyjnych, opracowanie decyzji Burmistrza 
w sprawach uprawnieil przysluguj'lcych zolnierzom odbywaj'lcym zasadnicz'l 
sluzb(( wojskow'llub cwiczenia wojskowe. 

I4)Prowadzenie rejestru 	 osob podlegaj'lcych rejestracji na potrzeby zakladania 
ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji wojskowej. 



15)Prowadzenie rejestru os6b podlegaj'lcych kwalifikacji wojskowej, uczestniczenie 
w kwalifikacji i wykonywanie z upowaznienia Bunnistrza czynnosci ustawowo 
przewidzianych dla Bunnistrza. 

16)Nadz6r nad ochron'l infonnacji niejawnych, prowadzenie kancelarii niejawnej, 
zgodnie z przepisami 0 ochronie infonnacji niejawnych. 

17)Opracowywanie rocznych wytycznych oraz plan6w zasadniczych zamierzen w 
zakresie wykonywania zadan obrony cywilnej (OC). 

18)Opracowanie planu obrony cywilnej miasta uwzgl«dniaj'lcego r6wniez zadania 
OC dla jednostek organizacyjnych miasta i innych jednostek organizacyjnych 
dzialaj'lcych na terenie miasta. 

19) Wykonywanie i aktualizowanie niezb«dnej dokumentacj i w celu przygotowania 
do dzialania miejskich fonnacji OC. 

20)Przygotowanie i zapewnienie dzialania element6w systemu wykrywania i 
alannowania. 

21 )Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia fonnacji OC oraz ludnosci 
w zakresie powszechnej samoobrony. 

22)Prowadzenie post«powan administracyjnych i przygotowanie decyzji 0 

przeznaczeniu os6b lub rzeczy na potrzeby swiadczen na rzecz obrony cywilnej. 
Opracowanie planu swiadczen osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej. 

23)Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprz«t i srodki OC, zapewnienie 
odpowiednich warunk6w do jego przechowywania, konserwacji, eksploatacji i 
ewidencji oraz odpowiedzialnosc materialna za to mienie. 

24)Realizacja przedsi«wzi«c w zakresie integracji sit OC do prowadzenia akcji 
ratunkowych oraz likwidacji skutk6w kl«sk zywiolowych i zagrozen srodowiska. 

25)Organizowanie prac w zakresie przygotowania, adaptacji oraz funkcjonowania 
i utrzymania w stanie gotowosci technicznej budowli ochronnych na terenie 
miasta, w szczeg6lnosci zbiomika przeciwpowodziowego. 

26) Wykonanie i aktualizacja Planu Ochrony Zabytk6w oraz szkolenie skladu 
osobowego Miejskiego Zespolu Ochrony Zabytk6w. 

27)Prowadzenie dzialalnosci popularyzacyjnej oraz upowszechnianie problematyki 
obrony cywilnej. 

28)Opracowanie i aktualizacja dokumentacji Miejskiego Zespolu Zarz'ldzania 
Kryzysowego w tym opracowanie i przedkladanie staroscie do zatwierdzenia 
Miejskiego Planu Reagowania Kryzysowego i realizacja zalecen do tego planu. 

29) Gotowosc do calodobowego alarmowania czlonk6w Miejskiego Zespolu 
Zarz'ldzania Kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zorganizowanie 
calodobowych dyzur6w w celu zapewnienia przeplywu infonnacji oraz 
dokumentowania prowadzonych czynnosci. 

30) Wsp6lpraca z podmiotami realizuj'lcymi monitoring srodowiska. 
31) Wsp6lpraca z podmiotami prowadz'lcymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 

i humanitame. 
32)Wsp61dzialanie z centrami zarz'ldzania kryzysowego organ6w administracji 

publicznej. 
33)Organizowanie i prowadzenie szkolen, cwiczen i trening6w z zakresu reagowania 

na poszczeg6lne potencjalne zagrozenia. 
34)Przeciwdzialanie skutkom zdarzen 0 charakterze terrorystycznym. 



35)Realizacja zadail z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

36)Prowadzenie spraw zwi~anych z organizowaniem zgromadzeil ImpreZ 


masowych. 
37)Prowadzenie spraw zwi~zanych z miejskim systemem monitoringu wizyjnego. 
38)Dokumentowanie dzialail prowadzonych przez Wydzial oraz Zespol Zarz~dzania 

Kryzysowego. 
2. W zakresie zadail pelnomocnika ds. ochrony infonnacji niejawnych: 

1) Organizowanie ochrony infonnacji niejawnych. 

2) Zapewnienie ochrony systemow i sieci teleinfonnatycznych. 

3) Zapewnienie ochrony fizycznej nosnikow infonnacji niejawnych. 

4) Kontrola ochrony infonnacji niejawnych oraz przestrzegania przepisow 0 


ochronie tych infonnacji. 
5) Okresowa kontrola ewidencji materialow i obiegu dokumentow. 
6) Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych Urzydu Miasta Garwolin 

i nadzorowanie jego realizacji. 
7) Organizacja szkolenia pracownikow w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
8) Przeprowadzanie zwyklego postypowania sprawdzaj~cego osoby zatrudnione 

na stanowiskach, z ktorymi wi~ze siy dostyp do informacji niejawnych 0 

klauzuli "poufne". 
9) Nadzor nad kancelari~ niejawn~. 
10)Prowadzenie ewidencj i stanowisk, z ktorymi wi~ze siy dostyp do infonnacji 

niejawnych oraz osob dopuszczonych do pracy na tych stanowiskach. 

3. W zakresie zadail inspektora ochrony danych osobowych 
1)Wykonywanie zadail inspektora ochrony danych zgodnie z art.39 ust.1 i 2 RODO 
tj.: 
a) infonnowanie administratora, podmiotu przetwarzaj~cego oraz pracownikow, 
ktorzy przetwarzaj~ dane osobowe, 0 obowi~zkach spoczywaj~cych na nich na mocy 
niniejszego rozporz~dzenia oraz innych przepisow Unii lub pailstw czlonkowskich 0 

ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, 
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporz~dzenia, innych przepisow Unii 
lub pailstw czlonkowskich 0 ochronie danych oraz polityk administratora lub 
podmiotu przetwarzaj~cego w dziedzinie ochrony danych osobowych, 
w tym podzial obowi~zkow, dzialania zwiykszaj~ce swiadomosc, szkolenia personelu 
uczestnicz~cego w operacjach przetwarzania oraz powi~zane z tym audyty, 
c) udzielanie na z~danie zaleceil co do oceny skutkow dla ochrony danych oraz 
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35, 
d) wsp61praca z organ em nadzorczym, 
e) pelnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 
zwi~zanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, 0 ktorych mowa 
wart. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich 
innych sprawach. 
2) Zapewnienie przestrzegania przepisow 0 ochronie danych osobowych 
a w szczegolnosci: 
a) sprawowanie zgodnosci przetwarzania danych osobowych z przepisami 
o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania, 



b) nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji ochrony danych 

osobowych oraz przestrzegania zasad w niej okreslonych , 

c) zapewnianie zapoznania os6b upowaznionych do przetwarzania danych 

osobowych z przepisami 0 ochronie danych osobowych, 

d) prowadzenie rejestru zbiorow danych osobowych, 

e) koordynowanie zgloszen zbior6w danych osobowych, 

f) prowadzenie ewidencji os6b upowaznionych do przetwarzania danych, 

g) ci~gly przegl~d procedur zwi~zanych z przetwarzaniem danych osobowych 

h) nadz6r nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczen, w ktorych przetwarzane s~ 


dane osobowe, 

i) nadz6r nad dzialaniami zwi~zanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony 

danych osobowych, 

j) opracowywanie projekt6w wewnytrznych akt6w normatywnych z zakresu ochrony 

danych osobowych. 


Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzqdzania Kryzysowego przy znakowaniu pism uZywa 

symbolu "WZK", z wylqczeniem pism wytwarzanych na stanowiskach: 

- Pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, kt6re znakowane sq symbolem 

"PI". 

- lnspektora ochrony danych, kt6re znakowane sq symbolem "IOD". 


§ 34. Urz~d Stanu Cywilnego. 

Do zadan Urzydu Stanu Cywilnego nalezy w szczeg61nosci: 
l)Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego tj. rejestracji urodzen, malzenstw, zgon6w 

oraz innych zdarzen maJ~cych wplyw na stan cywilny os6b w rejestrze stanu 
cywilnego. 

2)Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczen s~dowych, 
decyzji administracyjnych, czynnosci materialno-technicznych. 

3)Przyjmowanie oswiadczen woli w zakresie okreslonym w kodeksie rodzinnym 
opiekunczym 

4)Wydawanie odpis6w i zaswiadczen z akt stanu cywilnego 
5) Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowien, dokonywanie czynnosci 

materialno-technicznych z zakresu prawa 0 aktach stanu cywilnego. 
6)Wydawanie decyzji 0 zmianie imienia, nazwiska. 
7)Wydawanie zaswiadczen 0 stanie cywilnym oraz zaswiadczen stwierdzaj~cych brak 

okolicznosci wyl~czaj~cych zawarcie malzenstwa, stwierdzaj~cych, ze zgodnie z 
prawem polskim mozna zawrzec malzenstwo oraz potwierdzaj~cych uznanie 
dziecka. 

8) Wystypowanie 0 nadanie numeru PESEL w zwi~zku ze sporz~dzeniem aktu 
urodzenia dla os6b urodzonych w Polsce, wystypowanie 0 zmiany numeru PESEL w 
przypadku sprostowania daty lub zmiany plci, aktualizowanie danych w rejestrze 
PESEL. 

9) Wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w zwi~zku ze 
sporz~dzeniem aktu urodzenia. 



10) Wprowadzanie do rejestru PESEL danych 0 wymeldowaniu w zwi~zku ze 
zgonem os6b posiadaj~cych numer PESEL. 

11) Organizowanie uroczystosci z okazji nadania medali "Za dlugoletnie pozycie 
malzenskie" i innych jubileuszy malzenskich. 

12) Prowadzenie ewidencji ludnosci. 
13) Prowadzenie stalego rejestru wyborc6w oraz sporz~dzanie na jego podstawie 

spis6w wyborc6w na potrzeby wybor6w do Sejmu i do Senatu RP, Prezydenta RP, 
wybor6w do Parlamentu Europejskiego, do organ6w stanowi~cych jednostek 
samorz~dowych , prezydenta Miasta oraz dla potrzeb referendum. 

14) Prowadzenie spraw zwi~zanych z glosowaniem korespondencyjnym oraz 
glosowania przez pelnomocnika dla potrzeb przeprowadzenia wybor6w jak w 
punkcie 13. 

15) Prowadzenie spraw zwi~zanych z wydawaniem dowod6w osobistych. 

Urzqd Stanu Cywilnego przy znakowaniu pism uZywa symbolu "USC". 

§ 35. Samodzielne stanowisko radcy prawnego. 
Do zadan samodzielnego stanowiska radcy prawnego nalezy: 

1) Obsluga prawna Rady, Burmistrza i Urzydu. 
2) Udzielanie opinii i porad oraz wyjasnien w zakresie stosowania prawa. 
3) Wydawanie opinii pisemnych w sprawach: 

- projekt6w uchwal Rady oraz zarz~dzeil Burmistrza, 

- zawarcia i rozwi~zania um6w dlugoterminowych, nietypowych, dotycz~cych 


przedmiotu 0 znacznej wartosci oraz um6w z kontrahentami zagranicznymi, 

- rozwi~zania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, 

- odmowy uznania zgloszonych roszczen, 

- spraw zwi~zanych z postypowaniem przed organami orzekaj~cymi, 


- zawarcia ugody w sprawach maj~tkowych, 


- umorzenia wierzytelnosci. 

- zawiadomienia organu powolanego do scigania przestypstw 0 stwierdzeniu 

przestypstwa sciganego z urzydu. 


4) Reprezentowanie miasta przed innymi urzydami i organami orzekaj~cymi w 
ramach udzielonego pelnomocnictwa, 

5) Udzielanie informacji 0: 

- zmianach w obowi~zuj~cym stanie prawnym, 
- uchybieniach w dzialalnosci miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie 
przestrzegania prawa i skutkach tych uchybien, 

6) Uczestniczenie w rokowaniach, kt6rych celem jest nawi~zanie, zmiana 
lub rozwi~zanie stosunku prawnego. 

Radca prawny przy znakowaniu pism uZywa symbolu "RP". 

§ 36. Samodzielne stanowisko do spraw kadr. 

Do zadan samodzielnego stanowiska do spraw kadr nalezy: 




1) 	 Prowadzenie spraw zwi£}.zanych z nawi£}.zywaniem um6w 0 pracy, udzielaniem 
urlop6w i zwolnien, awansowaniem i nagradzaniem pracownik6w Urzydu i 
kierownik6w jednostek podleglych. 

2) Prowadzenie spraw zwi£}.zanych z polityk£}. kadrow£}., wyr6mieniami, 
odpowiedzialnosci£}. porz£}.dkow£}.. 

3) Prowadzenie spraw placowych, w tym: nagr6d jubileuszowych, dodatk6w 
funkcyjnych, stazowych i innych dla pracownik6w Urzydu i kierownik6w 
jednostek organizacyjnych. 

4) Prowadzenie spraw w zakresie wyplat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
dla pracownik6w Urzydu i kierownik6w jednostek podleglych. 

5) Wydawanie legitymacj i sruzbowych dla pracownik6w U rzydu. 
6) Sporz£}.dzanie list obecnosci. 
7) Zalatwianie spraw emerytalno-rentowych pracownik6w Urzydu. 
8) Prowadzenie spraw dotycz£}.cych zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i 

prac publicznych w Urzydzie Miasta. 
9) Sporz£}.dzanie sprawozdan statystycznych dotycz£}.cych zatrudnienia. 
10)Prowadzenie spraw zwi£}.zanych z doksztalcaniem pracownik6w. 
II)Prowadzenie rejestru kart czasu pracy. 
12)Prowadzenie rejestru zwolnien lekarskich. 
13)Prowadzenie rejestru urlop6w wypoczynkowych pracownik6w Urzydu 

i kierownik6w jednostek podleglych. 
14)Prowadzenie spraw zwi£}.zanych z nadawaniem odznaczen pailstwowych 

dla pracownik6w Urzydu i kierownik6w jednostek podleglych. 
15)Opracowywanie w miary potrzeb: 

a. 	 regulaminu pracy U rZydu, 
b. 	 regulaminu wynagradzania pracownik6w Urzydu, 
c. 	 regulaminu naboru pracownik6w Urzydu, 
d. 	 regulaminu ocen okresowych pracownik6w Urzydu, 
e. 	 regulaminu sruzby przygotowawczej dla pracownik6w Urzydu. 

16) Wydawanie odpis6w swiadectw pracy oraz 	innych dokument6w zwi£}.zanych 
z zatrudnieniem dla bylych pracownik6w Urzydu, Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej, zlikwidowanych jednostek podleglych i zaklad6w, kt6rych akta 
przechowywane s£}. w archiwum (GPB, Garwobud, PRB, MZEAS, Zaklad 
Budzetowy Przedszkoli, Przedszkola). 

Samodzielne stanowisko ds. kadr przy znakowaniu pism uZywa symbolu "KD". " 

§ 37. Samodzielne stanowisko do spraw kontroli. 
Do zadaii samodzielnego stanowiska do spraw kontroli naleZy: 

1) Przeprowadzanie kompleksowych, problemowych, doratnych oraz 
sprawdzaj£}.cych kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta. 

2) Przeprowadzanie kontroli finansowych w innych podmiotach dotowanych 
przez Miasto w zakresie wykorzystania przekazanej dotacji. 



3) 	 Kontrola funkcjonowania i stanu obiekt6w i urz'!dzen infrastruktury technicznej 
miasta, w tym dokumentowanie zniszczen i akt6w wandalizmu oraz 
kierowanie wniosk6w do organ6w scigania 0 wykrycie ich sprawc6w. 

4) Kontrola egzekwowania zapis6w regulaminu utrzymania czystosci i porz'!dku 
w miescie. 

5) Opracowywanie protokol6w z kontroli i zalecen po zakonczeniu kontroli. 
6) Przeprowadzanie kontroli wykonania zalecen pokontrolnych. 
7) Przeprowadzanie kontroli wewnytrznej w Urzydzie w zakresie poleconym przez 

Burmistrza Miasta. 
8) Przygotowywanie wniosk6w do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

naruszenia dyscypliny budzetowej. 
9) Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosk6w skladanych do 

Urzydu Miasta Garwolin oraz do jednostek organizacyjnych miasta, 
prowadzenie ich centralnego rejestru, a takZe przygotowywanie zestawien 
statystycznych zwi'!zanych ze skargami i wnioskami. 

lO)Koordynacja spraw zwi'!zanych ze swiadczeniem przez towarzystwa 
ubezpieczeniowe uslug ubezpieczenia mienia i odpowiedzialnosci cywilnej 
miasta Garwolina wraz z jego jednostkami organizacyjnymi. 

Samodzielne Stanowisko do spraw kontroli przy znakowaniu pism utywa symbolu 
"KTR" 

Rozdzial6. 

Przekazywanie stanowisk pracy 


§ 38.1. Stanowiska pracy w Urzydzie podlegaj,! przekazywaniu w formie protokolu 
zdawczo- odbiorczego. 
2. Protok61 zdawczo-odbiorczy powinien zawiera6: 

a. 	 wykaz spraw w toku z kr6tkim opisem ich stanu zaawansowania, 
b. 	 wykaz spraw zakonczonych a nie zarchiwizowanych, 
c. 	 wykaz przekazywanych material6w i dokument6w, 
d. wykaz sprzytu i urz'!dzen wedlug spisu inwentaryzacyjnego. 

§ 36.1. Pracownik obejmuj,!cy stanowisko na obowi,!zek w terminie 7 dni zapoznac siy 
ze wszystkimi przekazanymi sprawami oraz materialami i dokumentami. 
2. Bezposredni przelozony ponosi odpowiedzialnosc za wlasciwe rozliczenie 

podleglego mu pracownika przy zmianie stanowisk pracy. 

§ 39. Og61ny nadz6r nad prawidlowym przekazywaniem stanowisk pracy sprawuje 

Sekretarz. 


Rozdzial7. 

Zasady i tryb post~powania przy opracowywaniu projektow aktow prawnych 


wydawanych przez organy miasta. 


§ 40. Aktami prawnymi wydawanymi przez organy miasta s'!: 

1) uchwaly Rady stanowi,!ce akty prawa miejscowego, kt6re powszechnie obowi,!zuj,! 

na obszarze miasta, stanowione na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy 0 samorz,!dzie 




gminnym oraz przepisy porz£}dkowe, 

2) inne uchwaly Rady podejmowane w zakresie wlasnych kompetencji, 

3) zarz£}dzenia Burmistrza. 

§ 39.1. Projekty akt6w, 0 kt6rych mowa w § 38 pkt. 1 i 2 opracowywane s£} w trybie 

okreslonym w Statucie Miasta Garwolina. 

2. Projekty akt6w okreslonych w § 38 pkt. 3 opracowuj£} pod wzglt(dem 

merytorycznym, prawnym i redakcyjnym wlasciwe Wydzialy i samodzielne 

stanowiska. 

§ 41.1. Kierownik wydziaru lub osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku, kt6ra 

opracowuje projekt aktu prawnego uzgadnia jego trese z: 

- sekretarzem, jezeli regulacja prawna dotyczy funkcjonowania Urzt(du b£}dz miejskich 

jednostek organizacyjnych, 

- skarbnikiem, jezeli trese aktu prawn ego dotyczy budzetu i ma spowodowae skutki 

finansowe, 

- kierownikami wydzial6w, kt6rych zadan dotyczy trese danego aktu prawnego. 

2. Projekty akt6w prawnych konsuItuje sit( z organizacjami spolecznymi, zwi¢ami 

zawodowymi w przypadku, gdy obowi£}zek konsuItacji wynika z przepis6w 

szczeg6lnych. 

3. Opracowany projekt aktu prawnego po dokonaniu wymaganych uzgodnien podlega 

zaopiniowaniu przez radct( prawnego. 

4. Zaopiniowanie aktu prawnego przez radct( prawn ego winno bye dokonane 

niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od przedstawienia projektu. 

5. Po spelnieniu wymog6w okreslonych w ust 1 - 4 kierownik wydziaru lub osoba 

zajmuj£}ca samodzielne stanowisko przedstawia projekt aktu prawnego Bunnistrzowi. 

§ 42.1. Wydzial Organizacji Urzt(du prowadzi ewidencjt( i zbiory akt6w prawnych, 0 


kt6rych mow a w § 40. 

2. Zbi6r akt6w prawnych stanowionych przez organy miasta udostt(pnia sit( w 

siedzibie Urzt(du do powszechnego wgl£}du. 


Rozdzial8. 

Zasady podpisywania pism i decyzji 


§ 43.Burmistrz podpisuje dokumenty i pisma we wszystkich sprawach zastrzezonych 

do jego wyl£}cznej kompetencji a w szczeg6lnosci: 

1) zarz£}dzenia, 

2) opracowania ( analizy, programy, wnioski, sprawozdania itp. materialy) 

3) korespondencjt( kierowan£} bezposrednio do Wojewody, kierownik6w urzt(d6w 

centralnych i organ6w administracji rz£}dowej, 

4) odpowiedzi na interwencje posl6w i senator6w oraz na wnioski, opmle 

interpelacje zglaszane przez radnych, 

5) decyzje administracyjne zastrzezone do bezposredniej kompetencji Burmistrza, 

6) zawieranie um6w z pracownikami Urzt(du oraz powolywanie i odwolywanie 

kierownik6w jednostek organizacyjnych, 

7) odpowiedzi na skargi i wnioski dotycz£}ce podleglych kierownik6w, 

8) pisma zastrzezone do podpisu Burmistrza innymi aktami prawa lub maNce ze 

wzglt(du na sw6j charakter specjalne znaczenie, 


I 



9) wnioski 0 nadanie odznaczen panstwowych. 

§ 44.1. Zastypca Burmistrza podpisuje korespondencjy, dokumenty i pisma w ramach 

upowaznienia udzielonego przez Burmistrza Miasta. 

2. Sekretarz podpisuje dokumenty i pisma w ramach upowtinienia udzielonego przez 
Burmistrza Miasta. 
3. Zastypca Burmistrza i Sekretarz w ramach udzielonych upowazmen 
przez Burmistrza dokonuj~ wstypnej aprobaty dokument6w i pism wymienionych w 
§ 43. 
§ 45. Dokumenty i pisma przedkladane do podpisu Burmistrzowi, Zastypcy 
Burmistrza, Sekretarzowi parafuj~ kierownicy wlasciwych wydzia16w lub osoby 
zajmuj~ce samodzielne stanowiska. 
§ 46.1. Postanowienia, zaswiadczenia oraz decyzje w rozumieruu kodeksu 
postypowania administracyjnego a takze poswiadczenia "za zgodnosc z oryginalem" 
podpisuj~ wyl~cznie upowaznieni pracownicy Urzydu w zakresie i na podstawie 
indywidualnych imiennych upowaznien udzielonych na pismie przez Burmistrza. 
2. Osoba upowazniona przez Burmistrza do zalatwiania i podpisywania dokument6w, 
o kt6rych mowa w ust. 1 uzywa piecz~tki "Z upowaznienia Burmistrza", na kt6rej 
widnieje jej imiy i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe. 
3. Rejestr i zbi6r upowaznien prowadzony jest przez Wydzial Organizacji Urzydu. 
4. W dokumentach i pismach sporz~dzanych w Urzydzie nalezy zamieszczac 
adnotacjy zawieraj~q: imiy i nazwisko, stanowisko sluzbowe i numer telefonu 
pracownika prowadz~cego sprawy lub opracowuj~cego pismo lub dokument. 

Rozdzial9. 

Organizacja przyjrnowania i zalatwiania indywidualnych spraw obywateli. 


§ 47.1. Indywidualne sprawy obywateli zalatwiane s~ w terminach okreslonych w 
Kodeksie Postypowania Administracyjnego oraz przepisach szczeg6lnych. 
2. Pracownicy Urzydu s~ zobowi~zani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania 

indywidualnych spraw obywateli kieruj~c siy przepisami prawa oraz zasadami 

wsp61zycia spolecznego. 

3. Odpowiedzialnosc za terminowe i prawidlowe zalatwianie indywidualnych spraw 

obywateli ponosz~ kierownicy wydzia16w oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi 

zakresami czynnosci. 

4. Kontroly i koordynacjy dzialan wewn~trz Urzydu w zakresie zalatwiania 

indywidualnych spraw obywateli sprawuje Wydzial Organizacji Urzydu. 

5. Wydzial Organizacji Urzydu zobowi~zany jest do dokonywarua okresowych ocen 

sposobu zalatwiania indywidualnych spraw obywateli przedkladania ich 

Sekretarzowi. 

§ 48. 1. Og6lne zasady postypowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli 

okresla Kodeks Postypowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz 

przepisy szczeg61ne dotycz~ce zwlaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i 

zalatwiania skarg oraz wniosk6w obywateli. 

2. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzydu s~ ewidencjonowane w spisach 

rejestrach spraw. 

§ 49.l. Pracownicy obsluguj~cy obywateli zobowi~zani s~ do: 




- udzielania infonnacji niezbydnych przy zalatwianiu danej sprawy wyjasniania 

tresci obowi~zuj~cych przepis6w, 

- rozstrzygniycia sprawy w miary mozliwosci niezwlocznie, a w pozostalych 

przypadkach do okreslenia tenninu zalatwienia, 

- infonnowanie zainteresowanych 0 stanie zalatwienia ich sprawy, 

- powiadamiania 0 przedluzeniu tenninu rozstrzygniycia sprawy, w przypadku 

zaistnienia takiej koniecznosci, 

- infonnowanie 0 przysluguj~cych srodkach odwolawczych lub srodkach zaskarzania 

od wydanych rozstrzygniyc. 

2. Obywatele maj~ prawo uzyskiwac infonnacje w fonnie pisemnej, ustnej, 

telefonicznej, telegraficznej lub infonnatycznej. 

§ 50.1. Bunnistrz przyjmuje interesant6w w sprawach skarg i wniosk6w w ka.zdy 

poniedzialek w godz. 14.00 - 16.00. Sekretarz przyjmuje interesant6w w sprawach 

skarg i wniosk6w w kazdy wtorek w godz. 15.30 - 16.30. Zastypca Bunnistrza oraz 

pracownicy Urzydu przyjmuj~ interesant6w w godzinach urzydowania. 

2. Obsluga obywateli powinna bye rzeczowa i sprawna z zachowaniem zasad 

uprzejmosci. 


RozdziallO. 

Zasady organizacji kontroli wewn~trznej i zewn~trznej. 


§ 51.1. Do przeprowadzenia kontroli upowaznieni s~: 


- Bunnistrz, Zastypca Bunnistrza, Sekretarz, Skarbnik w sprawach funkcjonowania 

Urzydu w zakresie swoich kompetencji, 

- Bunnistrz w sprawach zwi¥anych z dzialalnosci~ miejskich jednostek 

organizacyjnych, 

- kierownicy wydzial6w w stosunku do swoich podwladnych. 

2. Kontroly poszczeg61nych zadan realizowanych przez Wydzialy Urzydu i 

samodzielne stanowiska a takZe kontroly dzialalnosci miejskich jednostek 

organizacyjnych mog~ wykonywac osoby upowaznione przez Bunnistrza, a w 

szczeg61nosci pracownik na samodzielnym stanowisku do spraw kontroli. 

3. Pracownik na samodzielnym stanowisku do spraw kontroli przeprowadza kontrole 

w podmiotach niepodporz~dkowanych Miastu w zakresie udzielonych dotacji 

celowych. 

§ 52. Kontrola obejmuje czynnosci polegaj~ce na: 

1) ustaleniu stanu faktycznego, 

2) badaniu zgodnosci podejmowanych rozstrzygniyc z aktami nonnatywnymi, 

3) ustaleniu przyczyn i skutk6w stwierdzonych nieprawidlowosci jak r6wniez os6b za 

nie odpowiedzialnych, 

4) wskazaniu sposobu i srodk6w umozliwiaj~cych usuniycie stwierdzonych 

nieprawidlowosci i uchybien w zaleceniach pokontrolnych, 

5) wskazaniu przyklad6w sumiennej i dobrej pracy. 

§ 53. Kontrola moze byc przeprowadzona w nastypuj~cy spos6b: 

1) kontrola formalna tj. badanie prawidlowosci dokument6w, urz~dzen 


ewidencyjnych i sprawozdan w zakresie zgodnosci z obowi~zuj~cymi 


przepisami okreslaj~cymi zar6wno spos6b sporz~dzania, akceptowania, 




kontroli i konfrontacji dokument6w jak i opracowania sprawozdawczosci, 

2) kontrola rachunkowa tj. badanie prawidlowosci dzialan arytmetycznych 

zawartych w dokumentach i sprawozdaniach, 

3) kontrola merytoryczna tj. badanie rzetelnosci, gospodamosci oraz zasadnosci 

wszelkich dzialan podejmowanych w kontrolowanej jednostce. 

§ 54.1. Kontrole przeprowadzone s~ w oparciu 0 harmonogramy kontroli b~di na 

zlecenie Burmistrza. 

2. Kontroluj~cy przed rozpoczyciem kontro'li uprzedza kontrolowanego 0 dacie 

tenninie kontroli. 

3. Kontrolowany zapewma odpowiednie przechowywanie material6w 

kontrolowanych. 

4. Kontroly przeprowadza siy w dniach i godzinach pracy obowi~zuj~cych w 

jednostkach kontrolowanych. 

5. Na z~danie osoby przeprowadzaj~cej kontroly pracownicy jednostki kontrolowanej 

zobowi~zani s~ do udzielenia wszelkich wyjasnien ustnych i piseomych w sprawach 

przedmiotu kontroli. 

§ 54.Do obowi~zk6w kontroluj~cego nalezy: 

- rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, 

- w razie stwierdzenia nieprawidlowosci lub uchybien, ustalenie ich przyczyn 

skutk6w, 

- ustalenie os6b odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidlowosci tub uchybienia. 

§ 55.1. Z kontroli kontroluj~cy zobowi~zany jest sporz~dzie protok61. Protok61 winien 

bye zakonczony wnioskami. 

2. Protok61 sporz~dza siy w 2 jednobrzmi~cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz 

otrzymuje osoba lub jednostka kontrolowana a drugi egzemplarz pozostaje w aktach 

kontroluj~cego. Protok61 kontroli przekazuje siy za pokwitowaniem. 

§ 56.1. Kontroluj~cy zobowi~zany jest powiadomie 0 wynikach kontroH organ lub 

osoby, kt6rej podlega jednostka lub osoba kontrolowana. 

2. Kontroluj~cy przekazuje odpis protokoru organowi lub osobie, 0 kt6rej mowa w ust. 
l. 
§ 57. Kontrolowany ma prawo do zlozenia pisemnych wyjasnien w stosunku do 
zawartych w protokole ustalen w terminie 7 dni od otrzymania protokolu. 
§ 58. Urz~d i miejskie jednostki organizacyjne winny posiadae rejestr kontroli. 

Rozdzial 11. 

Postanowienia koncowe. 


§ 59. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Statucie Miasta 
lub w odrybnych uchwalach, a dotycz~ce funkcjonowania oraz wykonywania zadan 
przez Urz~d, zasad nadzoru, kontroli i wsp6ldzialania zjednostkami 
organizacyjnymi miasta okresla Burmistrz w drodze zarz~dzenia wewnytrznego. 
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