BURMISTRZ CZERSKA

WO.0050.288.2019
ZARZĄDZENIE Nr 326/19
BURMISTRZA CZERSKA
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/19 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Czersku
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 65/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wydziały i biura dzieli się na stanowiska pracy na mocy odrębnego zarządzenia
Burmistrza. W wydziałach można tworzyć biura.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Inwestycji i Infrastruktury – WI,
2) Wydział Planowania i Gospodarki – WP,
3) Wydział Bezpieczeństwa i Środowiska – WB,
4) Wydział Spraw Społecznych – WS,
5) Wydział Finansowy – WF,
6) Wydział Organizacyjno-Prawny – WO,
7) Wydział Funduszy Zewnętrznych – WZ,
8) Urząd Stanu Cywilnego – USC,
9) Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego – AW,
10) Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych – OD,
11) Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego – AZ.”,
2) w § 16, w ust. 2, po pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) zamówień publicznych.”,
3) w § 17, w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sprawuje nadzór nad Wydziałem Organizacyjno-Prawnym oraz Samodzielnym stanowiskiem
ds. archiwum zakładowego.”,
4) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25.
Do zakresu zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Urzędzie oraz jego ochrony
przeciwpożarowej,
2) zapewnienie obsługi prawnej i korespondencyjnej Urzędu,
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3) organizacyjna, kancelaryjna i techniczna obsługa Burmistrza, Zastępcy Burmistrza oraz
Sekretarza,
4) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy,
5) koordynowanie udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej,
na skargi, wnioski i petycje oraz na zapytania i interpelacje radnych,
6) kontrola zamieszczania informacji w BIP,
7) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza, publikowanie zarządzeń w BIP i na tablicy
ogłoszeń oraz ich przekazywanie wnioskodawcom i organom nadzoru,
8) organizacyjno-techniczna obsługa prac Rady,
9) zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów,
10) obsługa Młodzieżowej Rady Miejskiej,
11) współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy,
12) prowadzenie spraw z zakresu:
a) kształtowania sieci przedszkoli i szkół,
b) zapewnienia dzieciom rocznego przygotowania przedszkolnego,
c) konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli oraz ich oceny,
d) dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
e) sprawozdawczości statystycznej i systemu informacji oświatowej,
f) współpracy z organami nadzoru pedagogicznego,
g) dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,
13) prowadzenie ewidencji ludności,
14) wydawanie dowodów osobistych,
15) prowadzenie rejestru wyborców.”
5) w § 26, po pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.”,
6) skreśla się § 27, 29 i 30.
7) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
i wchodzi w życie od 2 stycznia 2020 r.

Burmistrz
Przemysław Biesek-Talewski
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UZASADNIENIE
W związku z koniecznością dostosowania struktury Urzędu Miejskiego w Czersku do nowego
podziału zadań, zachodzi konieczność zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 326/19
Burmistrza Czerska z dnia 30.12.2019 r.
SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU
BURMISTRZ

ZASTĘPCA
BURMISTRZA

Wydział
Spraw Społecznych

Wydział
Inwestycji
i Infrastruktury

Wydział Planowania
i Gospodarki

SEKRETARZ

Wydział
Organizacyjno - Prawny

Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Funduszy
Zewnętrznych

Wydział
Bezpieczeństwa
i Środowiska
Sam. stan. ds. audytu
wewnętrzenego

Sam. stan. ds.
ochrony danych

Sam. stan. ds.
archiwum zakładowego

SKARBNIK

Wydział Finansowy

