
BURMISTRZ 
DOBRODZIENIA 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5.0050.197.2019
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2019r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr. 5.0050.99.2019Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 5.0050.99.2019 Burmistrza Dobrodzienia
z 25 czerwca 2019r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W treści regulaminu zwrot: "inspektor ochrony danych osobowych lub inspektor

ds. ochrony danych osobowych - symbol ODO, zastępuje się zwrotem inspektor
ochrony danych - symbol OD" .

2. W § 26 dodaje się ust. 4a o treści "W zakresie odpadami komunalnymi:
1) realizowanie zadań wynikających z ustawy dnia 13 września 1996r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach;

2) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku, w tym spraw
związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie gminy;

3) udostępnianie na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty informacji o:
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

z terenu danej gminy,
b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady
komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowanią

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne
na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku
kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowanią

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący

z gospodarstw domowych,
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f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających
w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów,
jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

4) zapewnienie identyfikacji wszystkich właścicieli nieruchomości zobowiązanych
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami w gminie;
a) przyjmowanie i wprowadzanie do systemu deklaracji,
b) prowadzenie aktualnych kont podatników,
c) weryfikacja osób wykazanych w deklaracjach.

5) przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, zmian do regulaminu oraz projektów uchwał wymaganych przepisami
prawa w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach;

6) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych
prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami
komunalnymi;

7) monitoring prawidłowości realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych, wielkogabarytowych i mobilnego PSZOKA,
prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów
i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy;

8) realizacja działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi;

9) przeprowadzanie kontroli na terenie gminy podczas odbioru śmieci jak
przeprowadzana jest segregacja w poszczególnych domostwach oraz w firmie,
z którą zawarta jest umowa zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

10) przeprowadzenie kontroli firm działających w gminie Dobrodzień w zakresie
zawartych umów na odbiór odpadów;

11) prowadzenie spraw związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach
(BDO)

3. W § 30 dodaje się ust. 8 o treści "Prowadzenie spraw wynikających z prawa
geologicznego i górniczego (wydawanie opinii i uzgodnień)".

4. § 33 otrzymuje brzmienie: liDo samodzielnego stanowiska ds. rozliczania inwestycji
i projektów należy:
1. Współudział w nadzorze nad planowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych

miasta i gminy i współpraca w tym zakresie z Rada Miejską.
2. Współudział w prowadzeniu nadzoru inwestycyjnego nad prowadzonymi przez

gminę inwestycjami.
3. Koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
4. Prowadzenie dokumentacji finansowania inwestycji.
5. Współudział w rozliczaniu projektów pochodzących z funduszy unijnych

i innych.
6. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań

dotyczących inwestycji.
7. Wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej

w zakresie inwestycji i projektów.
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8. Prowadzenie spraw dotyczących umów użyczenia na lokale użytkowe
(w budynkach stanowiących mienie komunalne).

9. Prowadzenie książki obiektów budowlanych dla gminnych budynków
komunalnych.

10. Prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia, zmiany lub likwidacji obszarów
i granic aglomeracji w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych w gminie
Dobrodzień.

§2

Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu stanowiący załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu otrzymuje
nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§3

Pracownicy Urzędu są zobowiązani do zapoznania się z treścią zarządzenia
oraz do jego przestrzegania.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2019 roku.

3



Radca Prawny
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Samodzielne stanowisko
ds. organizacji OSP
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