
ZARZ�DZENIE NR   112/SOR/15 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM�Y 

z dnia 14 wrze�nia 2015 roku 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz�du Miasta Chełm�y. 

       Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i  1072)  z a r z � d z a m, co nast�puje:  

     § 1. Nadaj� Regulamin Organizacyjny Urz�du Miasta Chełm�y, stanowi�cy zał�cznik do 

zarz�dzenia. 

     § 2. Wykonanie zarz�dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

     § 3. Traci moc zarz�dzenie nr 38/SOR/12 Burmistrza Miasta Chełm�y z dnia 5 kwietnia 

2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz�du Miasta Chełm�y. 

     § 4. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem wydania.   

         Burmistrz Miasta 

             (- ) mgr Jerzy Czerwi�ski 



                                Zał�cznik do zarz�dzenia   

                                Burmistrza Miasta Chełm�y 

                                Nr  112 / SOR/15 

                                                                                          z dnia 14 wrze�nia 2015 r.  

                                                                         

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY
URZ�DU MIASTA CHEŁM�Y 

Rozdział I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

     § 1. Regulamin Organizacyjny Urz�du Miasta Chełm�y zwany dalej „Regulaminem”, 

okre�la : 

1) zakres działania i zadania Urz�du Miasta Chełm�y, zwanego dalej Urz�dem; 

2) organizacj� wewn�trzn� Urz�du; 

3) zasady funkcjonowania Urz�du; 

4) zakres  działania  kierownictwa  Urz�du  i  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  w 

    Urz�dzie; 

5) zasady obsługi prawnej . 

  

     §  2.  Ilekro� w Regulaminie  jest mowa o: 

1) Mie�cie – nale�y przez to rozumie� Gmin� Miasta Chełm�y;  

2) Radzie -  nale�y przez to rozumie� Rad� Miejsk� Chełm�y; 

3) Burmistrzu,  Zast�pcy  Burmistrza,  Sekretarzu,  Skarbniku,   Kierowniku  Urz�du   Stanu  

    Cywilnego,  Komendancie  Stra�y  Miejskiej  –  nale�y  przez  to  rozumie� odpowiednio:  

    Burmistrza  Miasta  Chełm�y,  Zast�pc�  Burmistrza  Miasta  Chełm�y, Sekretarza Miasta  

    Chełm�y,  Skarbnika  Miasta Chełm�y,  Kierownika Urz�du Stanu Cywilnego w Chełm�y  

    oraz Komendanta Stra�y Miejskiej  w Chełm�y; 

4) Urz�dzie – nale�y przez to rozumie� Urz�d Miasta Chełm�y.  

     §  3.  1. Urz�d jest jednostk� bud�etow� Miasta. 

     2. Urz�d jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy oraz pracodawc�

dla zatrudnionych w nim pracowników. 

     3. Siedzib� Urz�du jest miasto Chełm�a.  
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     § 4.  1. Urz�d jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 7
00

 do 15
00 

, a we wtorki 

od 8
00

 do 16
00

. 

     2. Urz�d Stanu Cywilnego udziela �lubów tak�e w niedziele, �wi�ta i dni powszednie 

wolne od pracy w godzinach ustalonych z zainteresowanymi. 

Rozdział II  
 ZAKRES DZIAŁANIA ORAZ ORGANIZACJA  

PRACY URZ�DU  

     §  5. 1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urz�du. 

     2. Do zakresu działania Urz�du nale�y zapewnienie warunków nale�ytego wykonywania 

spoczywaj�cych na Mie�cie: 

1) zada� własnych; 

2) zada� zleconych; 

3) zada�  wykonywanych  na  podstawie  porozumienia  z  organami  administracji rz�dowej        

    ( zada� powierzonych ); 

4) zada�  wynikaj�cych  z  porozumie�  zawartych  z  innymi  jednostkami  samorz�du  

    terytorialnego; 

5) zada� okre�lonych uchwałami Rady i zarz�dzeniami Burmistrza.  

     §  6. 1. Do zada� Urz�du nale�y zapewnienie pomocy organom Miasta , w wykonywaniu 

ich zada� i kompetencji.

      2. W szczególno�ci do zada� Urz�du nale�y: 

1) przygotowywanie   materiałów    niezb�dnych   do   podejmowania   uchwał,   wydawania  

    zarz�dze�, decyzji, postanowie� i innych aktów z  zakresu  administracji  publicznej  oraz  

    podejmowania innych czynno�ci prawnych przez organy Miasta; 

2) wykonywanie   –   na  podstawie   udzielonych   upowa�nie�   –   czynno�ci   faktycznych  

    wchodz�cych w zakres zada� Miasta; 

3) zapewnienie organom Miasta mo�liwo�ci przyjmowania, rozpatrywania  oraz  załatwienia  

    skarg i wniosków; 

4) przygotowywanie, uchwalanie  i   wykonywanie   bud�etu   Miasta   oraz   innych   aktów  

     organów Miasta; 

5) realizacja innych obowi�zków i uprawnie� wynikaj�cych z przepisów prawa; 
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6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedze�  jej  komisji  

    oraz innych organów funkcjonuj�cych w strukturze Miasta; 

7) prowadzenie   zbioru  przepisów  gminnych   dost�pnego  do  powszechnego   wgl�du   w  

    siedzibie Urz�du; 

8) wykonywanie  czynno�ci  kancelaryjnych  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  w   tym   zakresie  

    przepisami prawa, a w szczególno�ci: 

    a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, 

    b) prowadzenie wewn�trznego obiegu akt, 

    c) przechowywanie akt, 

    d) przekazywanie akt do archiwów; 

9) realizacja  obowi�zków  i  uprawnie�  słu��cych  Urz�dowi jako pracodawcy – zgodnie z  

    obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami prawa pracy. 

     § 7.  Urz�d działa według nast�puj�cych zasad : 

1) praworz�dno�ci; 

2) słu�ebno�ci wobec społeczno�ci lokalnej; 

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym; 

4) jednoosobowego kierownictwa; 

5) hierarchicznego podporzadkowania; 

6) planowania pracy; 

7) kontroli wewn�trznej; 

8) podziału zada�  pomi�dzy  Burmistrza ,  Zast�pc�  Burmistrza ,  Sekretarza ,  Skarbnika  i  

    poszczególne komórki organizacyjne oraz wzajemnego współdziałania. 

     § 8. 1. Pracownicy Urz�du w wykonywaniu swoich obowi�zków i zada� Urz�du działaj�

na podstawie przepisów prawa oraz zasad organizacji Urz�du i obowi�zani s� do �cisłego 

ich przestrzegania . 

     2. Pracownicy ponosz� odpowiedzialno�� materialn� za wszystkie składniki maj�tkowe 

oraz wła�ciwe i zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami zabezpieczenie tych składników przed 

stratami, zniszczeniem i kradzie��. 

     § 9.  Pracownicy Urz�du przy wykonywaniu zada� Urz�du i swoich obowi�zków s�

obowi�zani słu�y� Miastu i Pa�stwu. 
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     § 10. 1. Gospodarowanie �rodkami rzeczowymi odbywa si� w sposób racjonalny, celowy 

i oszcz�dny z uwzgl�dnieniem zasady szczególnej staranno�ci w zarz�dzaniu mieniem 

komunalnym. 

      2. Zakupy , dostawy , usługi , inwestycje i roboty budowlano – monta�owe  dokonywane 

s� po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

     § 11. 1. Jednoosobowe kierownictwo odbywa si� na jednolito�ci poleceniodawstwa i 

słu�bowego podporz�dkowania, podziału czynno�ci na poszczególnych pracowników oraz 

ich indywidualnej odpowiedzialno�ci za wykonywanie powierzonych zada�. 

      2. Urz�dem  kieruje  Burmistrz  przy  pomocy  Zast�pcy  Burmistrza,  Sekretarza     i 

Skarbnika, którzy ponosz� odpowiedzialno�� za wykonanie powierzonych zada�. 

      3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych kieruj� i zarz�dzaj� nimi w 

sposób zapewniaj�cy optymaln� realizacj� zada� komórek i ponosz� za to odpowiedzialno��

przed Burmistrzem. 

      4. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urz�du s� bezpo�rednimi 

przeło�onymi podległych im pracowników i sprawuj� nadzór nad nimi. 

      5. Zasady podpisywania pism okre�la zał�cznik nr 1 do Regulaminu. 

     § 12. 1.  W  Urz�dzie  działa  kontrola  wewn�trzna  w  ramach  kontroli zarz�dczej oraz 

prowadzony  jest  audyt   wewn�trzny ,  których  celem  jest  zapewnienie   prawidłowo�ci 

wykonywania  zada�  Urz�du  przez poszczególne komórki organizacyjne i wykonywania 

obowi�zków przez poszczególnych pracowników Urz�du. 

       2.  Szczegółowe  zasady kontroli  zarz�dczej  oraz  audytu  wewn�trznego  w  Urz�dzie 

okre�la Burmistrz w drodze odr�bnych zarz�dze�. 

     § 13. 1. Komórki organizacyjne realizuj� zadania wynikaj�ce z przepisów prawa i 

Regulaminu w zakresie ich wła�ciwo�ci rzeczowej. 

      2. Komórki organizacyjne s� zobowi�zane do współdziałania z pozostałymi komórkami 

Urz�du w szczególno�ci w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji . 

Rozdział III 
ZASADY KIEROWANIA URZ�DEM 

     §  14.  Do zakresu zada� Burmistrza nale�y w szczególno�ci: 
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1) reprezentowanie Miasta na zewn�trz; 

2) kierowanie bie��cymi sprawami Miasta; 

3) koordynacja współpracy z innymi urz�dami i instytucjami; 

4) podejmowanie   czynno�ci    w  sprawach  z   zakresu   prawa   pracy   wobec   podległych  

    pracowników i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynno�ci; 

5) wykonywanie obowi�zków i uprawnie� zwierzchnika  słu�bowego  wobec  pracowników  

    Urz�du; 

6) nadzorowanie     i    zapewnianie    przestrzegania    prawa    przez     wszystkie    komórki  

    organizacyjne Urz�du oraz jego pracowników; 

7) okre�lanie sposobu wykonania uchwał Rady oraz przedkładanie na sesjach  sprawozda� z  

     wykonywania uchwał i informacji z pracy pomi�dzy sesjami; 

8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych; 

9) wykonywanie zada� szefa obrony cywilnej Miasta; 

10) wydawanie   zarz�dze�  w   sprawach  nie   cierpi�cych   zwłoki   w  zakresie  przepisów  

      porz�dkowych i w sprawach mog�cych zagra�a� �yciu 

11) przyjmowanie ustnych o�wiadcze� woli spadkodawcy; 

12) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej; 

13) udzielanie upowa�nie� do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych;  

14) przyjmowanie o�wiadcze� maj�tkowych; 

15) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków; 

16) wykonywanie   innych   zada�  zastrze�onych   dla  Burmistrza  przez  przepisy  prawa  i 

      Regulaminu oraz uchwały Rady. 

     § 15.  1. Zast�pca Burmistrza podejmuje czynno�ci kierownika Urz�du pod nieobecno��

Burmistrza lub wynikaj�ce z innych przyczyn niemo�no�ci pełnienia obowi�zków przez 

Burmistrza. 

      2. Zast�pca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upowa�nienia 

Burmistrza. 

      3. Zast�pca Burmistrza wykonuje bezpo�redni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału 

Gospodarki Miejskiej, a w przypadku nieobecno�ci naczelnika tego Wydziału, zast�puje go 

w zakresie jego uprawnie� i obowi�zków.  

     §  16.  Do zada� Sekretarza nale�y zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz�du, a w 

szczególno�ci: 
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1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu; 

2) opracowywanie projektów podziału komórek organizacyjnych na stanowiska pracy; 

3) nadzór nad organizacj� pracy w Urz�dzie; 

4) prowadzenie spraw zwi�zanych z doskonaleniem kadr; 

5) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotycz�cych usprawnienia pracy Urz�du; 

6) koordynacja  i   nadzór   nad  pracami   remontowymi  w  Urz�dzie  i   zakupem  �rodków  

    trwałych; 

7) koordynacja i organizacja spraw zwi�zanych z wyborami, referendami i spisami; 

8) koordynowanie działalno�ci komórek  organizacyjnych  Urz�du  oraz  organizowanie  ich  

    współpracy; 

9) rozstrzyganie    sporów   pomi�dzy   poszczególnymi   komórkami   organizacyjnymi,    w  

    szczególno�ci dotycz�cymi podziału zada� i kompetencji; 

10) czuwanie nad tokiem i terminowo�ci� wykonywania zada� Urz�du; 

11) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urz�du czynno�ci  

      kancelaryjnych; 

12) przyjmowanie ustnych o�wiadcze� woli spadkodawcy; 

13) kierowanie prac� Wydziału Organizacyjnego; 

14) wykonywanie innych zada� na polecenie lub z upowa�nienia Burmistrza. 

     §  17.  Do zada� Skarbnika nale�y: 

1) wykonywanie okre�lonych przepisami prawa obowi�zków w zakresie rachunkowo�ci; 

2) kierowanie prac� Wydziału Finansowo – Ksi�gowego; 

3) nadzorowanie i kontrola realizacji bud�etu Miasta; 

4) kontrasygnowanie czynno�ci prawnych  mog�cych  spowodowa�  powstanie  zobowi�za�  

    pieni��nych i udzielanie upowa�nie� innym osobom do dokonywania kontrasygnaty; 

5) współdziałanie w opracowywaniu bud�etu i wieloletniej prognozy finansowej miasta; 

6) współdziałanie w sporz�dzaniu sprawozdawczo�ci bud�etowej; 

7) opracowywanie instrukcji obiegu  informacji  i  dokumentacji  finansowej,  nadzorowanie  

    prawidłowo�ci jej obiegu; 

8) nadzorowanie i kontrolowanie w komórkach organizacyjnych poboru opłaty  skarbowej ,  

    podatku od czynno�ci cywilnoprawnych i innych opłat; 

9) podejmowanie   działa�   okre�lanych   w   przepisach  o  finansach  publicznych  mianem  

    kontroli   zarz�dczej   w  tym  m. in.   wykonywanie  kontroli   w  gminnych  jednostkach  

    organizacyjnych i dokonywanie analiz ekonomicznych; 
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10) wykonywanie innych zada� przewidzianych przepisami prawa oraz zada� wynikaj�cych  

      z polece� lub upowa�nie� Burmistrza. 

Rozdział IV 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZ�DU 

     §  18. 1. W   skład   Urz�du   wchodz�   nast�puj�ce  komórki  organizacyjne i 

samodzielne stanowiska,  które  przy znakowaniu spraw  u�ywaj� symboli:

1) Wydział Organizacyjny   -  SOR;  

2) Wydział Finansowo – Ksi�gowy  -  FK; 

3) Wydział Gospodarki Miejskiej  -  GKM; 

4) Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich  -  SOB; 

5) Biuro Prawne  -  RP; 

6) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych -   BOIN; 

7) Kancelaria Niejawna -   KN;      

8) Komenda Stra�y Miejskiej -  STM; 

9) Audytor Wewn�trzny – AW; 

10) Administrator Bezpiecze�stwa Informacji - ABI. 

      

     2. Komórkami organizacyjnymi kieruj�: 

1) wydziałami -  naczelnicy; 

2) Biurem Prawnym -  koordynator; 

3) Biurem Ochrony Informacji Niejawnych -  pełnomocnik; 

4) Kancelari� Niejawn� -  kierownik; 

5) Komend� Stra�y Miejskiej – komendant. 

      §  19.  Komórki organizacyjne dziel� si� na stanowiska pracy wg etatyzacji: 

1)  Wydział Organizacyjny: 

     a)  naczelnik ( pełni�cy jednocze�nie funkcj� sekretarza ) - 1 etat , 

     b)  zast�pca naczelnika – stanowisko ds. kadr i szkolenia - 1 etat, 

     c)  stanowisko ds. obsługi organów Miasta:                                                                     

          -   Burmistrza - 1 etat, 

          -   Rady Miejskiej - 2 etaty, 
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      d) stanowisko ds. obsługi sekretariatu - 1 etat, 

      e) stanowisko ds. gospodarczych i zaopatrzenia - 1 etat, 

      f) stanowisko ds. informatyki i komputeryzacji - 2 etaty,     

        Pracownicy obsługi :      

        g) kierowca - 1 etat,  

        h) konserwator – elektryk - 1 etat, 

        i) sprz�taczka - 4 etaty,  

        j) goniec - 3 etaty; 

2)  Wydział Finansowo – Ksi�gowy: 

      a) naczelnik ( pełni�cy jednocze�nie funkcj� skarbnika ) - 1 etat,  

      b) stanowisko ds. rachunkowo�ci i sprawozdawczo�ci bud�etowej – 1 etat,                                                        

      c) stanowisko ds. dochodów bud�etowych i ewidencji pozabud�etowej - 1 etat,                                                   

      d) stanowisko ds. płac i zasiłków -  1 etat, 

      e) stanowisko ds. mienia komunalnego i rozlicze� bud�etowych – 1 etat,                                                                           

      f) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - 1 etat,  

      g) stanowisko ds. ksi�gowo�ci podatkowej - 1 etat,  

       h) stanowisko ds. gospodarki pozabud�etowej, kontroli i VAT - 1 etat,  

       i) stanowisko ds. obsługi bud�etu  - 1 etat,  

       j) stanowisko ds. inwestycji i funduszy strukturalnych - 1 etat,  

       k) stanowisko ds. obsługi kasy - 1 etat, 

       l) stanowisko ds. kontroli zarz�dczej i wieloletniej prognozy finansowej - 1 etat; 

3)  Wydział Gospodarki Miejskiej:   

      a) naczelnik - 1 etat,  

      b) stanowisko ds. planowania przestrzennego - 1 etat,  

      c) stanowisko ds. funduszy europejskich - 2 etaty,  

      d) stanowisko ds. inwestycji miejskich i drogownictwa - 1 etat,  

      e) stanowisko ds. ochrony �rodowiska i gospodarki komunalnej - 1 etat,  

      f) stanowisko ds. obrotu mieniem komunalnym i gospodarki gruntami  - 1 etat,  

      h) stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i zarz�dzania mieniem  

          komunalnym - 1 etat, 

      i) stanowisko ds. remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych i gospodarki  

         odpadami komunalnymi – 1 etat; 

4 )  Wydział  Spraw Społecznych i Obywatelskich: 
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      a) naczelnik - 1 etat, 

      b) zast�pca naczelnika – stanowisko ds. sportu, turystyki i rekreacji – 1 etat,                                                                         

     c) stanowisko ds. ewidencji działalno�ci gospodarczej , zezwole� na sprzeda� napojów  

          alkoholowych i spraw konsumenckich - 1 etat,                         

     d) stanowisko  ds. ewidencji ludno�ci - 1 etat,  

     e) stanowisko ds. dowodów to�samo�ci - 1 etat,  

     f) stanowisko ds. promocji, kultury, ochrony zdrowia i  bezrobocia - 1 etat,  

     g) Urz�d Stanu Cywilnego: 

         -   kierownik - 1 etat, 

         -   z-ca kierownika - 1 etat, 

      h) stanowisko ds. obronnych - 0,5 etatu 

      i)  stanowisko ds. obrony cywilnej - 0,25 etatu 

      j) stanowisko ds. pomocy materialnej dla uczniów - 1 etat; 

6) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych: 

    a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych  - 0,25 etatu, 

    b) inspektor bezpiecze�stwa teleinformatycznego - 0,25 etatu; 

7) Kancelaria Niejawna - kierownik kancelarii - 0,25 etatu; 

8) Komenda Stra�y Miejskiej :  

    a) komendant - 1 etat,                                                       

    b) stra�nik - 2 etaty. 

     § 20. Prac� komórek organizacyjnych kieruj� naczelnicy (kierownicy, komendant). W 

przypadku nieobecno�ci naczelnika komórk� organizacyjn� kieruje pracownik, który 

zast�pstwo ma ustalone w szczegółowym zakresie czynno�ci, uprawnie� i 

odpowiedzialno�ci lub ustanowiony zast�pca naczelnika. 

     § 21. Audytor  wewn�trzny  wykonuje  swoje  obowi�zki  na  podstawie   zawartej   z  

Urz�dem umowy zlecenia i podlega bezpo�rednio Burmistrzowi. 

     § 22. Biuro prawne obsługiwane jest przez kancelari� prawn�, wykonuj�c� swoje 

obowi�zki na podstawie zawartej z Urz�dem Miasta umowy zlecenia i podlega bezpo�rednio 

Burmistrzowi. 

     § 23. Administrator Bezpiecze�stwa Informacji podlega bezpo�rednio Burmistrzowi.  
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     § 24. Struktur� organizacyjn� Urz�du okre�la schemat organizacyjny stanowi�cy 

zał�cznik nr 2 do Regulaminu . 

Rozdział V 
PODZIAŁ ZADA� POMI�DZY KOMÓRKAMI  

ORGANIZACYJNYMI  

     § 25. 1. Do wspólnych zada� i obowi�zków komórek organizacyjnych nale�y 

przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynno�ci organizacyjnych na potrzeby 

organów Miasta, a w szczególno�ci: 

1) przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad współ�ycia społecznego; 

2) posiadanie i znajomo�� przepisów prawnych  w  zakresie  prawa  samorz�dowego,  prawa  

    administracyjnego oraz aktów prawa miejscowego stanowionego przez gmin�;  

3) prowadzenie   post�powania   administracyjnego   i   przygotowywanie   materiałów  oraz  

    projektów decyzji administracyjnych,   a   tak�e   wykonywanie   zada�   wynikaj�cych   z  

    przepisów o post�powaniu egzekucyjnym w administracji; 

4) pomoc Radzie, wła�ciwym   rzeczowo   komisjom   Rady,   Burmistrzowi   i   jednostkom  

    organizacyjnym Miasta w wykonywaniu zada�; 

5) współdziałanie   ze   Skarbnikiem   przy   opracowywaniu   materiałów   niezb�dnych   do  

    przygotowania projektu bud�etu Miasta; 

6) wzajemne współdziałanie i uzgadnianie sposobu realizacji wspólnych przedsi�wzi��; 

7) przygotowywanie sprawozda� , ocen , analiz i bie��cych informacji o realizacji zada�; 

8) pogł�bianie wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych; 

9) przechowywanie i archiwizowanie akt; 

10) stosowanie obowi�zuj�cego jednolitego rzeczowego wykazu akt; 

11) stosowanie zasad dotycz�cych wewn�trznego obiegu akt; 

12) rozpatrywanie  skarg  i  wniosków oraz   prowadzenie  wła�ciwych    rejestrów   skarg   i  

      wniosków wpływaj�cych do danej komórki organizacyjnej; 

13) prowadzenie   rejestru   przyjmowanych   przez   dan�   komórk�   organizacyjn�   poda�    

      kierowanych przez obywateli i instytucje do innych organów; 

14) usprawnianie własnej organizacji , metod i form pracy; 

15) wykonywanie zada� przekazanych do realizacji przez Burmistrza. 
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       2. Ogólne obowi�zki kierowników komórek organizacyjnych jako przeło�onych 

słu�bowych okre�la Regulamin Pracy Urz�du. 

      §  26.  Do zada� Wydziału Organizacyjnego nale�y: 

 1) zapewnienie obsługi administracyjnej   –   Burmistrza,  Rady  i  jej  komisji  oraz  sprawy  

     kancelaryjno – techniczne , a w szczególno�ci: 

     a) przygotowywanie    we    współpracy    z    wła�ciwymi    merytorycznie     komórkami   

         organizacyjnymi  materiałów  dotycz�cych  projektów  zarz�dze�  Burmistrza,  uchwał   

         Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych  organów, 

    b) przechowywanie  zarz�dze�  Burmistrza  i  uchwał  podejmowanych  przez  Rad�  i  jej  

        komisje, 

    c) przekazywanie - za po�rednictwem sekretariatu  –  korespondencji  do  i  od  Rady,  jej  

         komisji oraz poszczególnych radnych, 

    d) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji, 

    e) podejmowanie   czynno�ci   organizacyjnych   zwi�zanych  z  przeprowadzaniem  sesji,  

        zebra�, posiedze� i spotka� Rady, jej komisji i Burmistrza, 

    f) protokołowanie sesji, posiedze�, zebra� i spotka�, 

    g) prowadzenie rejestru  uchwał,  innych  postanowie�  Rady  i jej  komisji  oraz  rejestru  

         zarz�dze� Burmistrza, 

    h) prowadzenie   rejestru  wniosków,  zapyta�  i  interpelacji  składanych  przez   radnych,  

        przekazywanie ich do załatwienia według  kompetencji  oraz  kontrola  ich  terminowej  

        realizacji, 

    i) prowadzenie spraw skarg i wniosków, 

    j) organizowanie szkole� radnych; 

2) realizowanie  zada�  wynikaj�cych  z  obowi�zków  Burmistrza zwi�zanych  z  funkcjami 

     reprezentacyjnymi; 

3) prowadzenie archiwum zakładowego; 

4) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego; 

5) prowadzenie   spraw  osobowych   pracowników  Urz�du,  pracowników   tych  gminnych  

    jednostek organizacyjnych, w   których   czynno�ci   z   zakresu   prawa   pracy   dokonuje  

    Burmistrz oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególno�ci: 

    a) prowadzenie   dokumentacji  w  sprawach  zwi�zanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  akt  

        osobowych pracowników, 

    b) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, 
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    c) przygotowywanie   materiałów  umo�liwiaj�cych  podejmowanie  czynno�ci  z  zakresu  

        prawa pracy, 

    d) zapewnienie  warunków   do   przeprowadzania   okresowych   ocen   kwalifikacyjnych  

        pracowników Urz�du, 

    e) zapewnienie   warunków   do    prowadzenia    działalno�ci    socjalnej    Urz�du     jako  

        pracodawcy, 

    f) przygotowywanie i wydawanie �wiadectw pracy, 

    g) ewidencja czasu pracy pracowników, 

    h) kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych, 

    i)  prowadzenie spraw zwi�zanych z o�wiadczeniami maj�tkowymi, 

    j) prowadzenie spraw ubezpiecze� �yciowych pracowników ( grupowych ), 

    k) wydawanie legitymacji słu�bowych oraz ubezpieczeniowych; 

6) prowadzenie kancelarii ogólnej Urz�du, a w szczególno�ci : 

    a) przyjmowanie, wysyłanie i   rozdzielanie   korespondencji   na   zewn�trz   i   wewn�trz   

       Urz�du, 

    b) prowadzenie ewidencji korespondencji, 

    c) prenumerata prasy i wydawnictw, 

    d) nadzór nad przechowywaniem piecz�ci urz�dowych, 

    e) przyjmowanie     interesantów     zgłaszaj�cych      petycje,   skargi     i    wnioski    oraz   

        organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem,  Zast�pc�  Burmistrza, Sekretarzem  b�d�  

        kierowanie ich do wła�ciwych komórek organizacyjnych; 

7) przygotowywanie pomieszcze� i obsługa narad, spotka� i zebra�; 

8) współdziałanie   w   przygotowaniu  i przeprowadzeniu  wyborów,  referendów  i   spisów  

     powszechnych; 

9) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej; 

10) prowadzenie ksi��ki ( rejestru) kontroli zewn�trznych;  

11) prowadzenie   spraw    zwi�zanych    z    administracyjno   –   gospodarcz�    obsług�     i   

      zarz�dzaniem budynku  Urz�du, a w szczególno�ci: 

      a) utrzymywanie porz�dku i czysto�ci w pomieszczeniach, 

      b) prowadzenie  adaptacji,   remontów,   napraw   oraz   konserwacja   budynku  Urz�du,  

          pomieszcze� oraz inwentarza biurowego, 

      c) analiza kosztów funkcjonowania Urz�du oraz dbanie o terminowe  uiszczanie  opłat  z  

          tym zwi�zanych, 

      d) zaopatrzenie Urz�du w niezb�dny sprz�t  oraz wyposa�enie, w tym materiały biurowe  
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          i kancelaryjne, 

      e) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych, 

      f)  prowadzenie gospodarki drukami i formularzami, 

      g) prowadzenie ksi�gi inwentarzowej oraz organizowanie ochrony mienia Urz�du; 

12) prowadzenie  spraw zwi�zanych  z  komputeryzacj�  i    informatyzacj�    Urz�du,   a   w  

        szczególno�ci: 

      a) konserwacja i obsługa istniej�cej w Urz�dzie sieci i systemów informatycznych, 

      b) wdra�anie elektronicznego systemu obiegu  dokumentów  i   podpisu  elektronicznego  

          oraz sprawowanie nadzoru nad systemem po wdro�eniu, 

      c) dokonywanie zakupów sprz�tu komputerowego i oprogramowania. 

      

     §  27.  Do zada� Wydziału Finansowo – Ksi�gowego nale�y : 

1) prowadzenie spraw  zwi�zanych  z  wymiarem  i  poborem  podatków  i  opłat  lokalnych,  

     podatku  rolnego  i  le�nego  oraz  innych  podatków  i  opłat  pozostaj�cych   w   zakresie  

     wła�ciwo�ci Miasta, a w szczególno�ci: 

    a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów, 

    b) gromadzenie  i  przechowywanie  oraz  badanie  pod  wzgl�dem  zgodno�ci  ze  stanem  

        prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu, 

    c) przygotowywanie projektów aktów administracyjnych dotycz�cych podatków  i opłat, 

    d) podejmowanie   czynno�ci  zmierzaj�cych  do  egzekucji  administracyjnej   �wiadcze�  

        pieni��nych oraz post�powania zabezpieczaj�cego, 

    e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych, 

    f) przygotowywanie danych do projektów aktów dotycz�cych podatków i opłat, 

    g) przygotowywanie sprawozda� dotycz�cych podatków i opłat; 

 2) prowadzenie spraw zwi�zanych z  poborem i  ksi�gowaniem  opłaty  za  gospodarowanie  

      odpadami komunalnymi; 

 3) prowadzenie spraw finansowo – ksi�gowych, a w szczególno�ci: 

    a) przygotowywanie  materiałów  niezb�dnych  do  uchwalenia  bud�etu  Miasta  oraz   do  

        podj�cia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza, 

    b) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu bud�etu Miasta, 

    c) zapewnianie   obsługi  finansowo  –  ksi�gowej  i    kasowej   Urz�du   oraz  Miejskiego  

        O�rodka Pomocy Społecznej, 

    d) uruchamianie �rodków finansowych dla poszczególnych dysponentów bud�etu Miasta, 

    e) przygotowywanie  materiałów  niezb�dnych   do wykonania   obowi�zków   z   zakresu  
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        sprawozdawczo�ci, 

    f) sprawowanie  kontroli  i  nadzoru   nad   gospodark�   finansow�   gminnych   jednostek  

        organizacyjnych, 

    g) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, 

    h) prowadzenie ksi�g rachunkowych, 

    i) rozliczanie inwentaryzacji, 

    j) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego, 

    k) przygotowywanie sprawozda� finansowych, 

    l) dokonywanie umorze� �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych, 

    ł) podejmowanie całokształtu działa� okre�lanych w przepisach o  finansach  publicznych  

       mianem kontroli zarz�dczej  dla  realizacji  celów  i  zada�  w  sposób  zgodny  prawem, 

       efektywny, oszcz�dny i terminowy. 

    m) sporz�dzanie wieloletniej prognozy finansowej; 

4) prowadzenie spraw zwi�zanych z naliczeniem  i  wypłat�  wynagrodze�  oraz  składek  na  

    ubezpieczenie   społeczne   dla   pracowników   Urz�du   i   Miejskiego  O�rodka  Pomocy  

    Społecznej; 

5) opiniowanie propozycji cenowych , stawek itp. za usługi komunalne; 

6) prowadzenie spraw z zakresu ekonomiki  gospodarki  komunalnej,  w  tym  ekonomiki  

     jednostek organizacyjnych Miasta; 

 7) gospodarka mandatami gotówkowymi i kredytowymi oraz ich ewidencja i windykacja; 

 8) prowadzenie obsługi ksi�gowej i rozlicze�  �wiadcze�  społecznych  wypłacanych  przez  

     Urz�d Miasta i podległe jednostki organizacyjne, w  tym  wypłata  i  rozliczenia  zaliczek  

     alimentacyjnych; 

9) prowadzenie post�powa�  egzekucyjnych  w  zakresie  egzekucji  nale�no�ci  pieni��nych  

    gminy   miasta   Chełm�y   oraz   obowi�zków  o  charakterze  niepieni��nym,  w  których  

    organem egzekucyjnym jest Burmistrz. 

     §  28.  Do zada� Wydziału Gospodarki Miejskiej nale�y: 

 1) prowadzenie   spraw   z    zakresu  gospodarki  nieruchomo�ciami,   a    w   szczególno�ci  

     zwi�zanych z: 

    a) gospodarowaniem    i     zarz�dzaniem    komunalnymi    gruntami    zabudowanymi     i 

        przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego  pod  zabudow�,  w  tym  

        ich zbywania, oddawania w u�ytkowanie wieczyste,  u�ytkowanie ,  dzier�aw�,  najem,  

        u�yczenie, w trwały zarz�d oraz ich przekazywanie na cele szczególne, 
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    b) ustalaniem ich warto�ci, cen i opłat za korzystanie z nich, 

    c) organizowaniem   przetargów   na   zbywanie   prawa   własno�ci,   prawa  u�ytkowania  

        wieczystego,   ustanawiania   ograniczonych   praw  rzeczowych  oraz  praw  takich  jak  

        najem, dzier�awa, 

    d) nabywaniem nieruchomo�ci niezb�dnych do realizacji zada� Miasta, 

    e) komunalizacj� gruntów, 

    f) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych, w tym map ewidencyjnych dla    mienia  

        komunalnego, 

    g) tworzeniem   zasobu   gruntów   i   gospodarowaniem   nim    –    zgodnie   z   zasadami   

         okre�lonymi w przepisach obowi�zuj�cego prawa, 

    h) wyposa�eniem gruntów w urz�dzenia komunalne, 

    i) zagospodarowaniem wspólnot gruntowych, 

    j) załatwianie spraw zwi�zanych z przygotowaniem dokumentacji  prawno-   wywłaszcze- 

        niowej   celem      zabezpieczenia    wykonawstwa    zada�    wynikaj�cych    z     planu  

        zagospodarowania przestrzennego, 

     k) prowadzenie spraw zwi�zanych z naliczeniem opłat adiacenckich, 

     l)  wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym gruntów; 

 2) prowadzenie  spraw  z  zakresu  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego,  a   w  

      szczególno�ci: 

    a) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Miasta, 

    b) koordynacja    i   obsługa    działa�    zwi�zanych    z   opiniowaniem   i   uzgadnianiem  

        dokumentów planistycznych, 

    c) koordynacja i obsługa  działa�  zwi�zanych  z  wprowadzeniem  zada�  rz�dowych   do  

        miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

    d) przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i  

        wyrysów, 

    e) prowadzenie   i     aktualizacja     rejestru    miejscowych    planów    zagospodarowania  

        przestrzennego, 

    f) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i  przygotowywanie  wyników  

        tej oceny, 

    g) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporz�dzania lub zmiany miejscowego planu  

        zagospodarowania przestrzennego, 

    h) prowadzenie  spraw  zwi�zanych   z   roszczeniami    finansowymi  oraz   decyzjami   o  

        naliczeniu   tzw.   renty   planistycznej    wynikaj�cymi   ze   zmian   w   ustaleniach   w  
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        miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

    i) prowadzenie spraw zwi�zanych z ustaleniem warunków zabudowy i  zagospodarowania  

       terenu, 

    j) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

    k) rejestrowanie decyzji dotycz�cych zagospodarowania terenu,  wydawanych  przez  inne  

        organy  administracji    publicznej    oraz   analizowanie   ich   zgodno�ci  z  ustalonymi  

        warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu; 

3) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczania nieruchomo�ci; 

4) prowadzenie   spraw   zwi�zanych   z   nadawaniem  nazw  ulicom,  placom   i   osiedlom,  

     ustaleniem  numerów  porz�dkowych  nieruchomo�ci   oraz   zakładanie   i   prowadzenie  

     ewidencji  miejscowo�ci, ulic i adresów; 

5) prowadzenie spraw zwi�zanych z zarz�dzaniem drogami gminnymi, a w szczególno�ci: 

    a) przygotowywanie projektów  rozstrzygni��,  wniosków  i  stanowisk  organów  Miasta,  

        dotycz�cych zaliczania dróg i ulic do poszczególnej kategorii, 

    b) projektowanie przebiegu dróg, 

    c) budow�, modernizacj� i ochron� dróg, 

    d) prowadzenie  bie��cych  napraw  i  utrzymywanie  gminnych  dróg,  ulic,  chodników  i  

        parkingów, 

    e) prowadzenie  przegl�dów   i   nadzorowanie  stanu oznakowania  i  nazewnictwa  ulic  i  

        placów na terenie gminy, 

    f) zarz�dzanie drogami, 

    g) okre�lanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych  

        na cele niekomunikacyjne oraz  orzekanie  o  przywróceniu  pasa  drogowego  do  stanu  

        poprzedniego oraz wymierzanie opłat za zaj�cie pasa drogowego, 

    h) koordynacj� i obsług� we współpracy z innymi zarz�dcami dróg publicznych, 

    i) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, 

    j) prowadzenie spraw zwi�zanych z poborem opłat za parkowanie pojazdów;   

6) prowadzenie spraw zwi�zanych z ochron� �rodowiska i rolnictwem,  a w szczególno�ci: 

    a) z zakresu  łowiectwa, 

    b) z zakresu  zwalczania zara�liwych chorób zwierz�cych, 

    c) z zakresu ochrony ro�lin, 

    d) z zakresu ochrony i kształtowania �rodowiska, w tym: 

       - sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o  ochronie  �rodowiska, 

      -  wydawanie zezwole� na usuni�cie drzew i  krzewów  oraz  zniszczenie  b�d�  czasowe  
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         zaj�cie terenów zieleni, 

      -  naliczanie opłat i kar za wycinki drzew,  

      -  ogranicze� dotycz�cych maszyn i urz�dze� technicznych, 

      -  opracowywanie, aktualizacja oraz monitoring programu ochrony �rodowiska i planu  

         gospodarki odpadami, 

      -  zapewnienie warunków niezb�dnych do ochrony �rodowiska przed odpadami oraz  

         dbanie o utrzymanie porz�dku i czysto�ci, 

      - prowadzenie spraw zwi�zanych z ewidencj� umów na wywóz odpadów  komunalnych,  

         ewidencj� zbiorników  bezodpływowych  oraz  rejestrem  informacji  o  wytwarzanych  

         odpadach, 

      -  udzielanie opinii przewidzianych przepisami ustawy o odpadach, 

      - prowadzenie  spraw  zwi�zanych  z  planowaniem  dochodów  i  wydatków  �rodków  z  

         gminnego funduszu ochrony �rodowiska, 

      - prowadzenie    spraw    zwi�zanych    z    wydawaniem   decyzji    o    �rodowiskowych  

         uwarunkowaniach zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia, 

       - prowadzenie rejestru danych o dokumentach zawieraj�cych dane o �rodowisku, 

    d) rodzinnych ogrodów działkowych, 

    e) nasiennictwa, 

    f) gospodarki wodnej, 

    g) ochrony powietrza atmosferycznego;  

7) prowadzenie   spraw   z   dziedziny   gospodarki   komunalnej    i   mieszkaniowej,   a    w  

     szczególno�ci dotycz�cych: 

    a) administrowania, gospodarowania i  zarz�dzania  gminnym  zasobem  lokalowym  oraz  

        nieruchomo�ciami budynkowymi, 

    b) zarz�du nieruchomo�ciami wspólnymi, 

    c) przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych, 

    d) gospodarki wodno-�ciekowej w mie�cie, 

    e) utrzymania porz�dku i czysto�ci na terenie miasta, w tym w szczególno�ci prowadzenie  

        spraw zwi�zanych z: 

        - opracowaniem i uzgodnieniem projektu regulaminu utrzymania porz�dku i czysto�ci  

          na terenie miasta, 

       - przyjmowaniem deklaracji oraz wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami  

         komunalnymi,  

       - prowadzeniem egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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       - prowadzenie kontroli i sprawozdawczo�ci w zakresie gospodarowania odpadami  

         komunalnymi; 

    f) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych, 

    g) utrzymania placów zabaw i komunalnych terenów sportowo-rekreacyjnych, 

    h) o�wietlenia ulicznego, 

    i) cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych,  

    j) targów i targowisk, 

    k) zapewnienia    opieki    bezpa�skim    zwierz�tom    domowym    oraz   współpracy   ze  

        schroniskiem dla zwierz�t; 

8) sprawowanie nadzoru wła�cicielskiego nad: 

    a) spółkami prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje, 

    b) jednostkami organizacyjnymi Miasta, działaj�cymi w sferze usług komunalnych; 

9) przygotowywanie propozycji cenowych za usługi komunalne; 

10) prowadzenie    spraw    zwi�zanych    z    integracj�    europejsk�    oraz    pozyskaniem 

     dofinansowania  z  funduszy  Unii  Europejskiej  i  innych  �ródeł  zagranicznych,    a   w  

     szczególno�ci: 

     a) upowszechnianie informacji o integracji europejskiej, 

     b) poszukiwanie �ródeł i mo�liwo�ci pozyskiwania �rodków z Unii Europejskiej, 

     c) przygotowywanie aplikacji zwi�zanych z pozyskiwaniem dofinansowania, 

     d) monitorowanie  sposobu  wykorzystania  �rodków  wspólnotowych  oraz  prowadzenie   

         sprawozdawczo�ci i rozlicze� w tym zakresie, 

     e) prowadzenie działa� promocyjnych i informacyjnych, 

     f) koordynowanie  działa�  gminnych  jednostek  organizacyjnych  w  zakresie  integracji    

          europejskiej oraz jej promocja , 

     g) inicjowanie   i  wspieranie  gminnych  jednostek  organizacyjnych  w  podejmowanych  

         działaniach na rzecz pozyskiwania funduszy strukturalnych; 

11) prowadzenie spraw zwi�zanych  z opracowaniem  strategii rozwoju  gminy,  programów   

     gospodarczych   oraz   innych   opracowa�   o  charakterze  studialnym   i  planistycznym  

     dotycz�cych zrównowa�onego rozwoju społeczno – gospodarczego miasta; 

12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr kultury; 

13) przygotowywanie,    organizowanie   i   rozstrzyganie   na   potrzeby   Urz�du   procedur  

      zwi�zanych z udzielaniem zamówie� publicznych,; 

14) planowanie, przygotowanie i nadzór nad realizacj� zada� inwestycyjnych realizowanych  

      przez Urz�d; 
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14) realizacja zada� w zakresie rozwoju infrastruktury  telekomunikacyjnej,  w tym  dost�pu  

      do szerokopasmowego internetu okre�lonych przepisami o  wspieraniu  rozwoju  usług  i 

      sieci telekomunikacyjnych. 

     §  29.  Do zada� Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich  nale�y: 

1) prowadzenie    spraw    zwi�zanych   z   działalno�ci�   gospodarcz�,   a   w  szczególno�ci  

    dotycz�cych : 

    a) dokonywania    wpisów    do    Centralnej   Ewidencji    i    Informacji   o   Działalno�ci  

        Gospodarczej, 

    b) promowania przedsi�biorczo�ci,  

    c) prowadzenia działalno�ci informacyjnej i o�wiatowej, w tym organizowania spotka� w  

         zakresie rozwoju przedsi�biorczo�ci, 

    d) współdziałania z samorz�dem gospodarczym,  organizacjami  pracodawców  i  innymi 

          organizacjami przedsi�biorców, 

    e) zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych, 

    f) koncesji na wykonywanie transportu drogowego taksówk�, 

    g) współdziałania   z   organami   i   instytucjami    w    zakresie    swobody     działalno�ci  

         gospodarczej, 

    h) ustalania czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych, 

    i) dofinansowania pracodawców z tytułu  wyszkolenia  młodocianych  pracowników  lub   

         przyuczenia do zawodu lub innej okre�lonej pracy; 

2) prowadzenie spraw obywatelskich, a w szczególno�ci dotycz�cych: 

    a) ewidencji ludno�ci, 

    b) dokumentów to�samo�ci , 

    c) zgromadze�, 

    d) zbiórek publicznych, 

    e) stowarzysze�, fundacji,  

    f) partii politycznych, 

    g) prowadzenia rejestru wyborców, 

    h) prowadzenia spraw zwi�zanych z realizacj� obowi�zku nauki; 

3) prowadzenie  spraw  z  zakresu  aktów stanów  cywilnego   i  zwi�zanych  z   tym    spraw  

     rodzinno – opieku�czych, a w szczególno�ci: 

    a) rejestracji urodzin, mał�e�stw oraz zgonów i innych zdarze� maj�cych  wpływ  na  stan  

        cywilny osób, 
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    b) sporz�dzania aktów stanu  cywilnego i prowadzenia ksi�g stanu cywilnego, 

    c) przechowywania i konserwacji ksi�g stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, 

    d) sporz�dzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz za�wiadcze�, 

    e) przyjmowania    o�wiadcze�   o   wst�pieniu   w    zwi�zek     mał�e�ski   oraz    innych     

        o�wiadcze� zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opieku�czego, 

    f) stwierdzania legitymacji procesowej do wyst�pienia do s�du w sprawach mo�no�ci  lub  

        niemo�no�ci zawarcia mał�e�stwa, 

    g) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego, 

    h) wykonywania zada� wynikaj�cych z konkordatu; 

4) przyjmowania ustnych o�wiadcze� spadkodawców oraz prowadzenie depozytu, w którym  

     składane s� o�wiadczenia  spadkodawców w formie testamentu alograficznego; 

5) prowadzenie    spraw   zwi�zanych    z  pomoc�  materialn� dla uczniów; 

6) prowadzenie spraw zwi�zanych z ochron� zdrowia, a w szczególno�ci dotycz�cych : 

    a) tworzenia   i   utrzymywania    oraz    przekształcania   i   likwidacji   zakładów   opieki  

        zdrowotnej, 

    b) promocji, profilaktyki i przeciwdziałania chorobom, 

    c) współudziału w ustalaniu czasu otwarcia aptek, 

    d) tworzenia planów zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 

    e) wychowania   w  trze�wo�ci  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi,  narkomanii  i  innych  

        uzale�nie� , 

    f) współtworzenie   i   nadzór   nad     realizacj�    miejskiego    programu   profilaktyki    i  

       przeciwdziałania alkoholizmowi;     

7) prowadzenie spraw zwi�zanych z kultur� i sztuk� oraz kultur� fizyczn�,  wypoczynkiem i  

     rekreacj�, a w szczególno�ci: 

    a) prowadzenie   spraw  zwi�zanych  z   instytucjami   kultury  m. in.    spraw    tworzenia,    

        ł�czenia,   przekształcania   bibliotek,    nadawania   im     statutów   oraz    zapewnienia 

        bibliotekom    wła�ciwych    warunków   działania,   prowadzenia   spraw   dotycz�cych  

        zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych, 

    b) prowadzenie spraw zwi�zanych z realizacj�  zada�  z  zakresu  ochrony  dóbr  kultury, 

8) prowadzenia spraw z zakresu po�ytku publicznego i wolontariatu; 

9) realizacj�   zada�   Miasta   z   zakresu   kultury   fizycznej  w   tym   sportu,  rekreacji  i  

     wypoczynku za wyj�tkiem pracowniczych ogrodów działkowych,   

10) nadzorowanie    gminnych     jednostek    organizacyjnych    prowadz�cych     statutow�  

      działalno�� w zakresie  kultury  fizycznej,  wypoczynku i  rekreacji,   bibliotek, pomocy  
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      społecznej oraz o�wiaty i wychowania; 

11) prowadzenie   spraw  zwi�zanych  z  kreowaniem rozwoju  Miasta  i  jego  promocj�   na  

     zewn�trz, a w szczególno�ci dotycz�cych: 

    a) gromadzenie informacji o Mie�cie i przygotowywanie materiałów promuj�cych Miasto  

        na zewn�trz, 

    b) utrzymywanie bie��cych kontaktów z przedstawicielami �rodków masowego przekazu, 

    c) uczestnictwa w  imprezach promuj�cych Miasto, 

    d) nadzór nad organizacj� uroczysto�ci lokalnych i �wi�t pa�stwowych; 

12)  prowadzenie spraw zwi�zanych z obronno�ci� kraju, a w szczególno�ci dotycz�ce: 

     a) przygotowania ludno�ci i mienia komunalnego na wypadek wojny, 

     b) współdziałania z organami wojskowymi, 

     c) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i kwalifikacji wojskowej, 

     d) orzekania o konieczno�ci sprawowania bezpo�redniej  opieki  nad  członkiem  rodziny,  

        prowadzenia gospodarstwa  rolnego  i  uznania  za  osob�  posiadaj�c�   na  wył�cznym   

        utrzymaniu   członka   rodziny   oraz    pokrywanie  nale�no�ci  mieszkaniowych i opłat 

        eksploatacyjnych,       

      e) tworzenia formacji obrony cywilnej, 

      f) nakładania obowi�zków w ramach powszechnej samoobrony ludno�ci, 

      g) �wiadcze� osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, 

      h) zakwaterowania sił zbrojnych w ramach HNS;

13) prowadzenie spraw zwi�zanych zarz�dzaniem kryzysowym i ochrony ludno�ci; 

14) prowadzenie spraw zwi�zanych z bezrobociem; 

15) prowadzenie spraw z zakresu bezpiecze�stwa i higieny pracy i ochrony ppo�: 

      a) dokonywanie okresowych analiz stanu bhp i ochrony ppo�., 

      b) stwierdzanie zagro�e� zawodowych, 

      c) przeprowadzanie kontroli warunków pracy, 

      d) zgłaszanie wniosków dotycz�cych poprawy stanu bhp i ochrony ppo�., 

      e) przygotowywanie  projektów  wewn�trznych  zarz�dze�  w  sprawie   instrukcji  bhp i   

          ppo�., 

    f) rejestracja,  kompletowanie  i  przechowywanie  dokumentów  dotycz�cych  wypadków   

        przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników bada� �rodowiska pracy, 

    g) udział w dochodzeniach powypadkowych, 

    h) współdziałanie z inspekcj� pracy i organami ppo�.. 
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     §  30. 1.  Do zada� Biura Prawnego nale�y �wiadczenie pomocy prawnej: 

1) Radzie Miejskiej; 

2) Burmistrzowi; 

3) komórkom organizacyjnym Urz�du; 

4) Miejskiej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych; 

5) jednostkom organizacyjnym gminy miasta Chełm�y. 

    2. �wiadczenie pomocy prawnej , o której mowa w ust. 1, polega w szczególno�ci na:  

1) udzielaniu porad prawnych; 

2) sporz�dzaniu opinii prawnych; 

3) opracowywaniu projektów umów i projektów aktów prawnych; 

4) wyst�powaniu przed s�dami i urz�dami. 

    3. Zasady i tryb  �wiadczenia pomocy prawnej okre�laj�  „Zasady  obsługi  prawnej” 

stanowi�ce zał�cznik nr 3 do Regulaminu. 

     §  31.  Do zada� Biura Ochrony Informacji Niejawnych nale�y w szczególno�ci:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych; 

2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych; 

3) zapewnienie ochrony fizycznej Urz�du; 

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów  o   ochronie  tych  

    informacji;  

5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów; 

6) opracowywanie planu  ochrony Urz�du i nadzorowanie jego realizacji; 

7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

     §  32. 1. Do zada� Kancelarii Niejawnej nale�y w szczególno�ci: 

1) bezpo�redni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej; 

2) udost�pnianie    lub   wydawanie    dokumentów    zawieraj�cych    informacje   niejawne,  

    osobom   posiadaj�cym stosowne po�wiadczenie bezpiecze�stwa; 

3) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawieraj�cych informacje niejawne; 

4) kontrola przestrzegania wła�ciwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Urz�dzie; 

5) prowadzenie bie��cej kontroli post�powania  z  dokumentami  zawieraj�cymi  informacje  

     niejawne, które zostały udost�pnione pracownikom Urz�du. 

     2. W realizacji swoich zada� kancelaria niejawna podlega bezpo�rednio pełnomocnikowi 

ds. ochrony informacji niejawnych. 
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     § 33.  Do zada�  Audytora Wewn�trznego nale�y w szczególno�ci: 

1) przygotowanie     rocznego      planu     audytu     oraz      sporz�dzanie     sprawozda�     z 

     przeprowadzonych audytów; 

2) badanie   i   ocena   adekwatno�ci,  efektywno�ci  i  skuteczno�ci  systemów zarz�dzania  i  

     kontroli w Urz�dzie; 

3) oszacowanie ryzyk i   wyodr�bnienie   obszarów   ich   wyst�powania   w   Urz�dzie   oraz  

     jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełm�y oraz ich analiza; 

4) opracowanie programu  powierzonych   zada�   audytowych   w   celu   ustalenia   zakresu  

     przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narz�dzi badawczych; 

5) prowadzenie akt bie��cych, składaj�cych si� z dowodów audytowych zebranych w trakcie  

     prowadzonego   audytu   wewn�trznego  oraz   opracowa�   własnych   audytora,  w   celu  

     rzetelnego    udokumentowania    przeprowadzonych    czynno�ci   i    uzasadnienia     dla  

     przedstawionych ustale� i rekomendacji; 

6) wykonywanie   czynno�ci   doradczych,   w   tym   składanie    wniosków    Burmistrzowi,  

    maj�cych na celu usprawnienie funkcjonowania Urz�du; 

7) ocena zgodno�ci   prowadzonej   działalno�ci  z  przepisami  prawa  oraz  obowi�zuj�cymi  

    procedurami wewn�trznymi; 

8) badanie wiarygodno�ci sprawozda� finansowych oraz sprawozda� z wykonania bud�etu; 

9) przeprowadzanie audytów sprawdzaj�cych. 

     § 34. Do zada� Administratora Bezpiecze�stwa Informacji nale�y: 

1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególno�ci 

przez: 

a) sprawdzanie zgodno�ci przetwarzania danych osobowych w komórkach 

organizacyjnych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym 

zakresie sprawozdania dla administratora danych; 

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 

ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1182 z pó�n. zm.) oraz przestrzeganie zasad w niej okre�lonych; 

c) zapewnienie zapoznania osób upowa�nionych do przetwarzania danych osobowych z 

przepisami o ochronie danych osobowych; 

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z 

wyj�tkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawieraj�cego nazw� zbioru oraz 
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informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pó�n. zm.); 

3) wydawanie i anulowanie upowa�nie� do przetwarzania danych osobowych; 

4) prowadzenie ewidencji osób upowa�nionych do przetwarzania danych osobowych; 

5) prowadzenie post�powania wyja�niaj�cego w przypadku naruszenia ochrony danych 

osobowych; 

6) analiza stanu ochrony obszarów przetwarzania danych w zakresie adekwatno�ci 

stosowanych zabezpiecze� i mo�liwo�ci wyst�pienia w nich zagro�e�; 

7) nadzór nad stosowaniem przez u�ytkowników zasad przetwarzania danych osobowych , a 

w szczególno�ci ich zbierania, utrwalania, opracowywania, zmieniania, udost�pniania i 

ich usuwania. 

       §  35.  Zadania i kompetencje Stra�y Miejskiej okre�la regulamin Stra�y Miejskiej 

stanowi�cy zał�cznik nr 4. 

Rozdział VI 

ZASADY POST�POWANIA PRZY OPRACOWYWANIU 
AKTÓW PRAWNYCH BURMISTRZA ORAZ PROJEKTÓW 
UCHWAŁ RADY  

     § 36. 1. Akty prawne Burmistrza s� wydawane w formie: 

1) zarz�dze�; 

2) pism okólnych o charakterze instrukcyjnym; 

3) postanowie� i decyzji. 

     2. Projekty aktów prawnych i innych pism podpisywanych przez Burmistrza oraz 

projekty uchwał Rady przygotowuj� wła�ciwe pod wzgl�dem merytorycznym komórki 

organizacyjne Urz�du. 

     3. Projekty aktów prawnych reguluj�cych sprawy wykraczaj�ce poza zakres rzeczowy 

komórki organizacyjnej podlegaj� uzgodnieniu przez opracowuj�cego projekt z 

kierownikami innych zainteresowanych komórek organizacyjnych. 

     § 37.1. Projekt aktu prawnego podlega sprawdzeniu i zaopiniowaniu pod wzgl�dem 

prawnym przez Biuro Prawne. 
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      2. Projekt aktu prawnego w sprawach wywołuj�cych powstanie zobowi�zania 

finansowego wymaga kontrasygnaty Skarbnika. 

      3. Projekty aktów prawnych Burmistrza kierownicy jednostek organizacyjnych 

przedkładaj� Burmistrzowi do podpisu wraz uzasadnieniem sporz�dzonym na osobnej 

karcie za po�rednictwem Wydziału Organizacyjnego. 

      4. Projekty uchwał Rady zaopiniowane przez Biuro Prawne wraz z uzasadnieniem 

zaparafowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej, która przygotowała projekt 

przedkładane s� w Wydziale Organizacyjnym celem nadania dalszego biegu procedurze 

legislacyjnej. 

     § 38. Akty prawne po ich podpisaniu podlegaj� ewidencji w rejestrach prowadzonych w 

Wydziale Organizacyjnym. 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KO�COWE  

      §  39.  Organizacj� i porz�dek pracy oraz zwi�zane z tym prawa i obowi�zki pracodawcy 

i pracowników okre�la Regulamin pracy ustanowiony przez Burmistrza w drodze 

zarz�dzenia.

   § 40.  Integraln� cz��� Regulaminu Organizacyjnego stanowi� zał�czniki  nr 1- 4. 

   § 41.  Zmiany do Regulaminu zatwierdza Burmistrz Miasta.

     § 42.  Regulamin wchodzi w �ycie z dniem wej�cia w �ycie zarz�dzenia w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urz�du Miasta Chełm�y. 

    § 43. Z dniem wej�cia w �ycie Regulaminu traci moc  Regulamin Organizacyjny Urz�du 

Miasta Chełm�y nadany zarz�dzeniem  nr 38/SOR/12 Burmistrza Miasta Chełm�y z dnia 5 

kwietnia 2012 r. 

          Burmistrz Miasta 

               (-) mgr Jerzy Czerwi�ski 



                          Zał�cznik nr 1    

do Regulaminu Organizacyjnego 

                                                                                     Urz�du Miasta Chełm�y  

                                                                                     

ZASADY PODPISYWANIA PISM 

      § 1. Burmistrz podpisuje:

1) zarz�dzenia, regulaminy i okólniki wewn�trzne; 

2) pisma zwi�zane z reprezentowaniem Miasta Chełm�y na zewn�trz; 

3) pisma zawieraj�ce o�wiadczenia woli w zakresie zarz�du mieniem Miasta Chełm�y; 

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotycz�ce kierowników komórek organizacyjnych 

Urz�du; 

5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie 

upowa�nił pracowników Urz�du; 

6) pełnomocnictwa i upowa�nienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczaj�ce 

osoby upowa�nione do podejmowania czynno�ci z zakresu prawa pracy wobec 

pracowników Urz�du; 

7) pisma zawieraj�ce o�wiadczenia woli Urz�du jako pracodawcy; 

8) pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Chełm�y przez s�dami i organami 

administracji publicznej; 

9) odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych; 

10) pisma zawieraj�ce odpowiedzi na postulaty mieszka�ców, zgłaszane za po�rednictwem 

radnych; 

11) inne pisma, je�li ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł sobie. 

      § 2. Zast�pca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisuj� pisma pozostaj�ce w zakresie ich 

zada�, nie zastrze�one do podpisu Burmistrza. 

      § 3. Zast�pca Burmistrza podpisuje pisma zwi�zane z zakresem spraw Miasta 

powierzonych do prowadzenia przez Burmistrza. 

      § 4. Kierownik Urz�du Stanu Cywilnego i jego Zast�pca podpisuj� pisma pozostaj�ce w 

zakresie ich zada�. 



     § 5. Kierownicy komórek organizacyjnych Urz�du podpisuj�: 

1) pisma zwi�zane z zakresem działania komórek organizacyjnych :

a) nie zastrze�one do podpisu Burmistrza, 

b) nie zwi�zane z zakresem spraw Miasta powierzonych do prowadzenia Zast�pcy 

Burmistrza; 

2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwiania których zostali 

upowa�nieni przez Burmistrza; 

3) pisma w sprawach dotycz�cych organizacji wewn�trznej komórek organizacyjnych i 

zakresu zada� dla poszczególnych stanowisk. 

      § 6. Kierownicy komórek organizacyjnych okre�laj� rodzaje pism, do podpisywania 

których s� upowa�nieni ich zast�pcy lub inni pracownicy. 

      § 7. Pracownicy przygotowuj�cy projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, sygnuj�

je pierwszymi du�ymi literami imienia i nazwiska umieszczonymi na ko�cu tekstu projektu z 

lewej strony. Egzemplarz projektu maj�cy pozosta� w aktach sprawy ponadto parafuj� swoim 

podpisem – w lewym dolnym rogu na ko�cu tekstu projektu. 

         Burmistrz Miasta 

             (-) mgr Jerzy Czerwi�ski 
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                                                                                                Zał�cznik nr 3 

                                                                                                do Regulaminu Organizacyjnego 

                                                                                                Urz�du Miasta Chełm�y 

INSTRUKCJA  OBSŁUGI  PRAWNEJ 

URZ�DU  MIASTA  CHEŁM�Y 

     § 1. Podstaw� prawn� działalno�ci obsługi prawnej Urz�du Miasta Chełm�y,             

zwanym w dalszej cz��ci niniejszej instrukcji „ Urz�dem „ stanowi� :  

1) ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych ( Dz.U. Nr 19, poz. 145 z pó�n. zm.); 

2) przepisy niniejszej instrukcji . 

     § 2 . 1.   Obsług� prawn� Urz�du wykonuje Biuro Prawne , w którym usługi �wiadcz�

prawnicy reprezentuj�cy kancelari� prawnicz� wyłonion� w trybie przepisów o 

zamówieniach publicznych. 

     2. Biuro Prawne podlega bezpo�rednio Burmistrzowi Miasta.  

     3.  Prawnicy Biura Prawnego wykonuj� obsług� prawn� ze staranno�ci� wynikaj�c� z 

wiedzy prawniczej oraz z zasad etyki zawodowej . 

     4. Radca prawny ( adwokat ) przy wykonywaniu czynno�ci zawodowych korzysta z 

wolno�ci słowa i pisma w granicach okre�lonych przepisami prawa i rzeczow� potrzeb�. 

      

     § 3. Do zada� Biura Prawnego nale�y : 

1)  udzielanie opinii i porad prawnych : 

     a)  Burmistrzowi Miasta , 

     b)  Sekretarzowi Miasta , 

     c)  Skarbnikowi Miasta , 

     d)  naczelnikom , 

     e)  Przewodnicz�cemu Rady Miejskiej , 

      f) stronom , uczestnikom post�powania administracyjnego prowadzonego przez organy 

Gminy – Miasta Chełm�a. 



2)  informowanie Burmistrza o : 

     a) zmianach w obowi�zuj�cym stanie prawnym w zakresie działalno�ci Urz�du,  

      b) uchybieniach w działalno�ci Urz�du w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych 

uchybie�; 

3) uczestniczenie w prowadzonych przez Urz�d rokowaniach, których celem jest nawi�zanie, 

zmiana lub rozwi�zanie stosunku prawnego , w tym zwłaszcza zawarcia umowy 

długoterminowej  lub nietypowej albo dotycz�cej przedmiotu o znacznej warto�ci; 

4)  nadzór prawny nad egzekucj� nale�no�ci Urz�du; 

5) wyst�powanie w charakterze pełnomocnika Urz�du w post�powaniu s�dowym, 

administracyjnym oraz przed innymi organami orzekaj�cymi; 

 6) opiniowanie pod wzgl�dem prawnym projektów  uchwał Rady Miejskiej; 

 7) inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczno�ci funkcjonowania prawa w Urz�dzie oraz 

opracowywanie informacji  i wniosków wynikaj�cych z tych ocen; 

  8) prowadzenie szkolenia dla pracowników Urz�du z zakresu stosowania przepisów 

prawnych. 

     § 4. 1. Biuro Prawne wydaje opinie i udziela porad w sprawach nasuwaj�cych 

w�tpliwo�ci prawne na ��danie osób wymienionych w cz��ci III pkt 1 niniejszej instrukcji . 

      2.  Przy zwracaniu si� o wydanie opinii prawnej lub porady prawnej nale�y  przestrzega�

zasady : 

1) zapytania, projekty aktów prawnych, projekty umów cywilnoprawnych, wnioski oraz inne  

    dokumenty  kierowane do Biura  Prawnego  podlegaj�  rejestracji  i  przekazywane  s�   za    

    po�rednictwem    Wydziału    Organizacyjnego; 

2) zapytania  winny  by�  konkretne   i   zwi��le   precyzowa�   zagadnienia    oraz   zawiera�  

    ewentualne propozycje rozwi�zania sprawy;  

3) materiały sprawy winny by� nale�ycie skompletowane oraz zawiera� dane pozwalaj�ce na 

ustalenie terminu przedawnienia; 

4) wnioski i skierowanie sprawy na drog� sporu winny by� przekazane do Biura Prawnego 

najpó�niej w terminie : 

a)  w sprawach, w których obowi�zuje  trzyletni  termin przedawnienia   dwóch  miesi�cy  

    od daty wymagalno�ci roszczenia , 

     b) w sprawach , w których obowi�zuje krótszy ni� trzyletni termin przedawnienia –  jeden  

         miesi�c od daty wymagalno�ci roszczenia. 

     3.  Skarbnik gminy obowi�zany jest do przedstawienia Biuru Prawnemu : 



1) wykazu sald nale�no�ci, w których istniej� w�tpliwo�ci co do zasadno�ci i terminu 

przedawnienia roszczenia; 

2)  wezwa� do zapłaty przychodz�cych i wychodz�cych z Urz�du celem podj�cia decyzji co 

do zasadno�ci i formy terminowego załatwienia sprawy; 

3) okresowego wykazu dłu�ników zalegaj�cych w spłacie nale�no�ci w celu podj�cia 

stosownych czynno�ci w ramach nadzoru prawnego nad przebiegiem egzekucji; 

4) sprawy przed odmow� uznania ��dania lub doprowadzenia swoim działaniem do 

rozpoznania sprawy przez s�d lub inny organ orzekaj�cy. 

     4. Sprawy w post�powaniu s�dowym o roszczenia finansowe wszczyna Biuro Prawne na 

pisemny wniosek skarbnika gminy w oparciu o przedło�one mu dokumenty . 

     5. Biuro Prawne prowadzi repertorium spraw s�dowych oraz zbiór akt podr�cznych 

prowadzonych spraw. 

     6. Po  zako�czeniu   sprawy   s�dowej  i  po  uzyskaniu  tytułu   wykonalno�ci ( klauzuli 

wykonalno�ci ) , tytuł ten wraz z opini� Biura Prawnego przekazuje skarbnikowi gminy do 

weryfikacji . W przypadku nieuzyskania  zaspokojenia roszczenia , nale�y spraw� ponownie 

przedło�y� do Biura Prawnego , celem wdro�enia post�powania egzekucyjnego . 

     7. Burmistrz przed podj�ciem decyzji o zawiadomieniu organu powołanego do �cigania 

przest�pstw, o stwierdzenie przest�pstwa �ciganego z urz�du – zasi�ga opinii radcy Biura 

Prawnego. 

     8. Burmistrz mo�e wyda� polecenie załatwienia sprawy w sposób odmienny ni� wynika 

to z opinii Biura Prawnego – polecenie takie winno by� wydane na pi�mie. 

     9. Burmistrz podejmuje decyzje o skierowaniu sprawy na drog� sporu , po zaopiniowaniu 

przez Biuro Prawne . 

     § 5. 1.  Przed podpisaniem umów nietypowych oraz przy opracowaniu wzorców  

typowych , konieczne jest zasi�gni�cie opinii Biura Prawnego . Prawnicy Biura Prawnego 

parafuj� ich zgodno�� z obowi�zuj�cymi przepisami i potwierdzaj�, czy w nale�ny sposób 

zabezpieczone zostały interesy Urz�du . 

     2.  Biuru Prawnemu nale�y przedkłada� umowy wymienione w ust.1 po ich  uprzednim 

parafowaniu przez naczelników Wydziałów i po stwierdzeniu przez nich gospodarczej 

celowo�ci umowy. 

     3.  Nie nale�y przedkłada� do Biura Prawnego celem opiniowania umów ju� zawartych 

b�d� wykonanych . 



     4.  W  przypadku  zastrze�e�   co do  tre�ci  umowy  reprezentant Biura Prawnego  

odmawia parafowania i odmow� uzasadnia w opinii prawnej podaj�c , które cz��ci umowy 

s� jego zdaniem sprzeczne z przepisami lub uzasadnionymi  interesami Urz�du – wskazuj�c 

na czym ta sprzeczno�� polega oraz podaje własne propozycje unormowania spornych 

postanowie� umowy.   

      § 6. 1. Biuro Prawne opiniuje pod wzgl�dem prawnym projekty aktów  normatywnych 

Rady Miejskiej i Burmistrza . 

        2.  Sekretarz ,  Skarbnik ,  naczelnicy Wydziałów s�  zobowi�zani  składa� projekty 

uchwał do Biura Prawnego – celem wskazania przez niego wła�ciwej podstawy prawnej 

najpó�niej na dwa tygodnie przed sesj� Rady Miejskiej . 

        3.  Biuro Prawne , po wskazaniu wła�ciwej podstawy prawnej na projektach  uchwał, 

przekazuje dokumenty do Wydziału Organizacyjnego. 

        4.  Biuro Prawne opiniuje projekty aktów prawnych organów nadrz�dnych  przesłanych 

do konsultacji. 

               Burmistrz Miasta 

         (-) mgr Jerzy Czerwi�ski 



                                                                   Zał�cznik nr 4 

                                                                         do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                             Urz�du Miasta Chełm�y 

REGULAMIN 

STRA�Y  MIEJSKIEJ  W  CHEŁM�Y 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

    § 1. 1. Stra� Miejska w Chełm�y , zwana dalej „ Stra�� „ jest umundurowan� formacj�

utworzon� zarz�dzeniem nr 2/92 Burmistrza  Miasta Chełm�y z dnia 1 wrze�nia 1992 

roku na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji  (Dz.U. nr 

30, poz. 179 z pó�n. zm. ). 

     2. Stra� działa w strukturze Urz�du Miejskiego jako Komenda Stra�y Miejskiej . 

     § 2. 1. Terenem działania Stra�y jest obszar administracyjny gminy Miasta Chełm�y, 

     2. Siedzib� Stra�y jest Urz�d Miejski w Chełm�y , 

 3. Stra� u�ywa piecz�ci prostok�tnej o tre�ci :  

Urz�d Miasta Chełm�y 

KOMENDA 

STRA�Y MIEJSKIEJ 

ul. Gen. J. Hallera 19 

87 – 140 Chełm�a 

Rozdział 2 

Zadania i �rodki działania Stra�y 

     § 3. 1.Stra� wykonuje zadania w zakresie ochrony porz�dku publicznego wynikaj�ce z 

ustaw i aktów prawa miejscowego. 



     2. Realizuj�c zadania , o których mowa w ust. 1 , funkcjonariusze Stra�y wykonuj�

czynno�ci administracyjno – porz�dkowe oraz niezb�dne czynno�ci maj�ce na celu 

fizyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia . 

     § 4. 1. Do zada� Stra�y nale�y w szczególno�ci: 

1) ochrona spokoju i porz�dku w miejscach publicznych; 

2) czuwanie nad porz�dkiem i kontrola ruchu drogowego; 

3) współdziałanie przy  ratowaniu �ycia i zdrowia obywateli; 

4) pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków kl�sk �ywiołowych; 

     5) zabezpieczenie miejsca przest�pstwa , katastrofy lub innego podobnego zdarzenia  oraz  

         ustalenie personaliów �wiadków; 

     6) ochrona obiektów komunalnych i urz�dze� u�yteczno�ci publicznej; 

     7) współdziałanie  z  organizatorami  i  innymi  słu�bami  w  ochronie  porz�dku  podczas  

          zgromadze� i imprez; 

     8) doprowadzenie nietrze�wych do izb wytrze�wie� lub miejsca zamieszkania; 

     9) informowanie   społeczno�ci  lokalnej  o  stanie  i  rodzajach  zagro�e� ,  inicjowanie   i  

         uczestnictwo  w akcjach prewencyjnych; 

      10) konwojowanie dokumentów , przedmiotów warto�ciowych oraz  warto�ci  pieni��nych    

            dla potrzeb gminy Miasta Chełm�y; 

      11) kontrola utrzymania porz�dku i czysto�ci . 

 2. Funkcjonariusze Stra�y maj� prawo do : 

     1) udzielania poucze�;  

     2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich to�samo�ci; 

     3) karania grzywn� za wykroczenia; 

     4) kierowania wniosków o ukaranie do kolegium ds. wykrocze� i oskar�ania przed nimi; 

     5) usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach okre�lonych w  

         przepisach o ruchu drogowym; 

     6) uj�cia osób stwarzaj�cych w sposób oczywisty bezpo�rednie zagro�enie dla �ycia lub  

         zdrowia ludzkiego , a tak�e dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbli�szej 

         jednostki Policji; 

     7) wydawania polece�; 

     8) ��dania niezb�dnej pomocy od instytucji pa�stwowych i samorz�dowych; 

      9) zwracania  si� ,   w   nagłych   przypadkach   o   pomoc   do  jednostek   gospodarczych,    

          prowadz�cych   działalno��   w   zakresie   u�yteczno�ci   publicznej   oraz    organizacji  



       społecznych , jak równie� do ka�dej osoby  o  udzielenie  dora�nej  pomocy  na  zasadach  

       okre�lonych w ustawie o Policji . 

Rozdział 3 

Uprawnienia i obowi�zki stra�ników 

          § 5. 1. W   razie   nie   podporz�dkowania  si�   obywatela   poleceniom    wydanym   na   

      podstawie  prawa,  funkcjonariusze   Stra�y  maj�   prawo   stosowa�   nast�puj�ce   �rodki    

      przymusu bezpo�redniego :   

     1) sił� fizyczn� w postaci chwytów obezwładniaj�cych oraz podobnych technik obrony , 

     2) kajdanki , 

     3) pałki obronne wielofunkcyjne  , 

     4) psy obronne , 

     5) paralizatory elektryczne , 

     6) bro� gazowa i r�czne miotacze gazu . 

2. U�ycie �rodków,  o których  mowa  w  ust. 1 ,  przez  stra�nika  mo�e  nast�pi�  przy 

     odpowiednim zachowaniu przepisów o Policji . 

     § 6. 1. Stra�nicy  wykonuj�cy  zadania   okre�lone   w  §  4  ust. 1  pkt  6  i  10  mog� je 

wykonywa� b�d�c wyposa�eni w bro� paln� krótk� . 

 2. Dopuszczenie stra�nika do wykonywania zada� z broni� paln� krótk� nast�puje na 

wniosek Komendanta Stra�y w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez wła�ciwy 

organ . 

     3.  Je�eli �rodki przymusu bezpo�redniego przy wykonywaniu zada� wymienionych w 

§ 6 ust. 1 okazały si� niewystarczaj�ce lub ich u�ycie ze wzgl�du na okoliczno�ci danego 

zdarzenia nie jest mo�liwe , stra�nik ma prawo u�ycia broni palnej krótkiej wył�cznie: 

      1) w celu odparcia bezpo�redniego lub bezprawnego zamachu na �ycie , zdrowie stra�nika 

          lub innej osoby; 

      2) przeciwko  osobie ,  które  nie  zastosowała  si�  do  wezwania   do   natychmiastowego  

          porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narz�dzia, którego u�ycie zagra�a� mo�e  

          �yciu , zdrowiu stra�nika lub innej osoby; 

      3) przeciwko osobie ,  która  usiłuje  bezprawnie ,  przemoc�  odebra�  bro�  paln�  krótk�  

          stra�nikowi; 



      4) w   celu   odparcia   gwałtownego ,    bezpo�redniego   i    bezprawnego    zamachu    na  

          wykonywany  konwój   do  dokumentów ,  przedmiotów  warto�ciowych  lub  warto�ci  

          pieni��nych . 

     § 7.1. Stra�nik podczas wykonywania czynno�ci słu�bowych jest obowi�zany nosi�

umundurowanie, legitymacj� słu�bow� , znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy 

Miasta Chełm�y . 

     2.Wzór umundurowania , legitymacji , dystynkcji i znaków identyfikacyjnych 

stra�ników , a tak�e warunki i sposób ich noszenia okre�la rozporz�dzenie Rady 

Ministrów. 

     3. Stra�nik przy wykonywaniu czynno�ci , o których mowa w § 5 ust. 2 jest 

obowi�zany przedstawi� si� imieniem i nazwiskiem , a ponadto na ��danie osoby, której 

czynno�ci te dotycz� , okaza� legitymacj� słu�bow� w sposób umo�liwiaj�cy odczytanie i 

zanotowanie nazwiska stra�nika oraz organu , który wydał legitymacj� . 

 § 8. Przy wykonywaniu czynno�ci słu�bowych stra�nik korzysta z ochrony prawnej 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 § 9. Do obowi�zków stra�nika nale�y : 

1) przestrzeganie prawa , rzetelne , bezstronne i terminowe wykonywanie polece�

      przeło�onych; 

2)  poszanowanie powagi , honoru , godno�ci obywateli i własnej; 

3) zachowanie tajemnicy pa�stwowej i słu�bowej; 

4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagro�enia �ycia , zdrowia lub mienia , a 

tak�e w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi; 

5) zachowanie uprzejmo�ci i �yczliwo�ci w kontaktach z obywatelami , przeło�onymi , 

podwładnymi  oraz współpracownikami; 

6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych , 

7) zachowanie si� z godno�ci� w czasie pracy i poza ni�. 

 § 10. Stra�nicy mog� si� zrzesza� w zwi�zkach zawodowych , z tym �e nie maj� prawa 

do strajku. 



 § 11. W trakcie trwania stosunku pracy stra�nik nie mo�e by� członkiem partii 

politycznej. 

  

     § 12. Stra�nik nie mo�e bez zezwolenia Komendanta podejmowa� innego zaj�cia 

zarobkowego .

Rozdział 4 

Organizacja Stra�y  

 § 13. 1. Stra�� kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Burmistrza 

Miasta po zasi�gni�ciu opinii wła�ciwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego 

Policji. 

 2. Przeło�onym Komendanta jest Burmistrz lub osoba działaj�ca z jego upowa�nienia . 

 § 14. 1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Stra�y. 

 2. W skład Stra�y wchodz� stanowiska : 

1) komendanta - 1 etat; 

2) stra�nika - 2 etaty. 

     3. Szczegółowe zakresy czynno�ci na poszczególnych stanowiskach okre�la Burmistrz 

na wniosek Komendanta . 

 § 15. 1.  Nadzór nad działalno�ci� Stra�y sprawuje : 

1)  w zakresie wykonawczym -  Burmistrz Miasta; 

2)  w zakresie fachowym -  Komendant    Główny    Policji   poprzez wła�ciwego 

terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji . 

      § 16. 1. Komendant Stra�y przedkłada Burmistrzowi Miasta półroczne sprawozdania z 

funkcjonowania Komendy Stra�y Miejskiej w terminie do 15 – go dnia nast�pnego 

miesi�ca po upływie półrocza. 

           2. Komendant ponosi odpowiedzialno�� za  stan  �rodków  maj�tkowych  b�d�cych  na  

      wyposa�eniu Komendy Stra�y. 



Rozdział  5 

Postanowienia ko�cowe 

 § 17. 1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maj� zastosowanie 

przepisy : 

1) ustawy o stra�ach gminnych; 

2) ustawy o pracownikach samorz�dowych; 

3) ustawy o Policji; 

4) Regulaminu Organizacyjnego Urz�du Miasta; 

5) Regulaminu Pracy Urz�du Miasta.  

     2.  Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu nast�puj� w trybie przewidzianym 

dla jego nadania. 

         Burmistrz Miasta 

             (-) mgr Jerzy Czerwi�ski 


