
ZARZĄDZENIE NR SG.120.6.2018 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 
i 2232 z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nadanym zarządzeniem Nr 
SG. 120.34.2015 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2015 r. (zmiana: zarządzenie Nr SG.120.22.2016 z dnia 
27 lipca 2016 r., zarządzenie Nr SG.120.2.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.) wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 15 pkt 10 otrzymuje brzmienie:,, ”

„10) nadzór i realizacja zadań związanych z organizacją wyborów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, rozporządzeń wydanych na podstawie przepisów tej ustawy oraz 
uchwał państwowej Komisji Wyborczej;”;

2) w § 21 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) przyjmowanie i załatwianie korespondencji wpływającej do Referatu za pośrednictwem Elektronicznej 
Skrzynki Podawczej, z Elektronicznego Obiegu Dokumentów SOD 365 oraz korespondencji z e- 
PUAP.”;

3) w § 23 dodaje się pkt 25a i 25b w brzmieniu:

,,25a) wspieranie członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w ich obowiązkach oraz 
koordynacja współpracy Rady z Urzędem Miejskim i Radą Miejską w Zdzieszowicach;”;

,,25b) wspieranie członków Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w ich obowiązkach oraz 
koordynacja współpracy Rady z Urzędem Miejskim i Radą Miejską w Zdzieszowicach;”;

4) w § 26 dodaje się pkt 35, 36 i 37 w brzmieniu:

„35) kontrola ubezpieczeń upraw rolnych;”;

„36) sporządzanie sprawozdań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego i przekazywanie w terminach określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Finansów, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej za 
pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;”;

„37) prowadzenie egzekucji administracyjnej opłat za usługi wodne”;

5) w § 27 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, należących do zadań własnych gminy;”;

6) w § 27 dodaje się pkt 4a, 4b i 4c w brzmieniu:

,,4a) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenie 
ścieków w drodze decyzji;”;

,,4b) wydawanie decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia, jego zmiany i cofnięcia; ”;

,,4c) prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń;”;
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7) w § 27 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie kontroli działalności gospodarczej spółki wodociągowo- kanalizacyjnej w zakresie 
zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem;”;

8) w § 27 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) realizacja zadań związanych z przygotowanym przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja projektem 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz z przyjętą uchwałą w sprawie 
regulaminu;”;

9) w § 27 dodaje się pkt 7a, 7b, 7c, 86a, w brzmieniu:

,,7a) sprawdzanie czy przedłożony burmistrzowi plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych 
wodociągowych i kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami wydanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przygotowanie projektu uchwały;”;

,,7b) przygotowanie projektu uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup 
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;”;

,,7c) zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu zatwierdzonej przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy albo tymczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzenie ścieków dla Gminy Zdzieszowice;”;

,,86a) realizacja zadań określonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w tym między innymi:

a) opracowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji,

b) dokonywanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji,

c) opracowywanie sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych,

d) uzgadnianie z Wodami Polskimi dokumentów w zakresie zabudowy i zagospodarowania 
terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

e) ustalanie wysokości opłaty za usługi wodne, o których mowa w art. 272 ust. 8 ustawy - 
Prawo wodne,

f) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji działań zawartych w dokumentach 
planistycznych (planach zarządzania ryzykiem powodziowym) ”;

10) w § 29 pkt 69 otrzymuje brzmienie:

„69) realizacja zadań określonych w rozdziale 2 - wody wykorzystywane do kąpieli -ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. - Prawo wodne.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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