ZARZĄDZENIE NR 435/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42,
poz. 15911) ) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba stanowiącym załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, zmienionym zarządzeniami: Nr 60/2011
z 28 marca 2011 r., Nr 120/2011 z 20 czerwca 2011 r. i Nr 341/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. wprowadza się
następujace zmiany:
1)w § 15:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 3;
b) w ust. 2:
- skreśla się pkt 8;
- w pkt 16 skreśla się lit c;
- pkt 20 otrzymuje brzmienie: "20) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego, udostępnianie
dzienników urzędowych lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych";
2)w § 17:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 20 w brzmieniu: "20) zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi
mieszkaniowy i użytkowy zasób gminy obejmujące m.in. bieżące administrowanie, właściwą
eksploatację i obsługę techniczną, bezpieczeństwo użytkowania oraz obsługę administracyjną;
b) w ust. 7:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) realizacja zadań gminy w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym: udostępnianie, przyjmowanie i przekształcanie
wniosków o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektornicznego”;
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) realizacja zadań związanych z dofinansowaniem pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników”;
- skreśla się pkt 8;
3)w § 20 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) opracowywanie projektów programów rozwoju lokalnego, w tym
gospodarczych, strategicznych, lokalnych jak również wykonywanie prac studialnych
i prognostycznych oraz ich aktualizacja";
b) pkt 14 otrzymuje brzmienie: "14) przygotowywanie projektu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi";
c) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie: "15) współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami
wspierającymi działania na rzecz rozwoju miasta i gminy oraz stowarzyszeniami, których członkiem
jest gmina; 16) organizacja konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych
gminy";
d) dodaje się pkt 17 - 20 w brzmieniu: "17) kontrola wykorzystania i rozliczanie dotacji otrzymanych
przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
17) organizacja konkursów na udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu,
kontrola wykorzystania i rozliczanie dotacji"; 19) współpraca z instytucjami i organizacjami
pozarządowymi zajmującymi się turystyką w zakresie propagowania rozwoju turystyki na terenie
gminy; 20) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, niż obiekty hotelarskie
położonych na terenie gminy";
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e) w § 20 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: " 4. w zakresie promocji gminy: 1)pełnienie
obowiązków rzecznika prasowego Burmistrza; 2) organizacja konferencji prasowych Burmistrza; 3)
opracowywanie materiałów informacyjno - promocyjnych o gminie; 4) organizacja udziału gminy
w targach i wystawach; 5) nawiązywanie kontaktów krajowych i zagranicznych; 6) przygotowywanie
wniosków dotyczących pozyskiwania środków z dotacji zewnętrznych w zakresie własnego
działania. 5. w zakresie komunikacji społecznej: 1) przygotowanie i aktualizacja informacji
o usługach świadczonych mieszkańcom przez gminę; 2) redagowanie gablot informacyjnych; 3)
regularne przygotowywanie i przekazywanie mediom lokalnym informacji o gminie; 4) zamieszczanie
i aktualizowanie informacji na stronie internetowej Urzędu; 5) opracowywanie listy spraw
podlegających zasięgnięciu opinii mieszkańców; 6) badanie oceny mieszkańców, dotyczącej
funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych; 7) monitorowanie informacji pojawiających się
w mediach na temat gminy i przygotowywanie z nich notatek; 8) opracowywanie raportów opartych
na sprawozdaniach z referatów i jednostek organizacyjnych, dotyczących ich funkcjonowania i ich
upowszechnianie”;
4)w § 21 cz. III:
a) dotychczasową treść „wykonywanie zadań dotyczących prowadzenia archiwum Urzędu” oznacza się
jako pkt 1;
b) dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „2) wdrażanie i nadzorowanie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum
zakładowego”;
5)w § 22:
a) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu" "4) organizacja konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (GPPiRPA) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani (GPPN), kontrola
wykorzystania i rozliczanie udzielonych dotacji";
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3) w pozostałym zakresie: prowadzenie spraw z zakresu egzekucji kar
i grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych";
6)skreśla się § 25;
7)w § 31 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) pisma i dokumenty określone w § 30 w czasie nieobecności
Burmistrza i jego Zastępcy, w ich zastępstwie".
§ 2. Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Wiesław Ordon

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180. poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567
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Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy
BURMISTRZ

Załącznik do Zarządzenia Nr 435/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Dęba z dnia 22 stycznia 2013 r.
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