
ZARZĄDZENIE NR 30.2018
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z póżn. zm.),

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju nadanym Zarządzeniem 
Nr 018.K.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 r., stanowiącym Załącznik do 
Zarządzenia Nr 032.K.2017 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zmienionym 
Zarządzeniem Nr 034.K.2017 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz Zarządzeniem Nr 14.2018 z dnia 
24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 8 ust. 3 pkt 2i) otrzymuje brzmienie: ”stanowisko ds. obsługi mieszkańców”,

2) W § 8 ust. 3 pkt 2 dodaje się literę ł) w brzmieniu: „ł) goniec”,

3) W § 8 w ust. 4 w pkt 2) dodaje się literę g) w brzmieniu: „g) stanowisko ds.  spraw gospodarowania 
odpadami komunalnymi” ,

4) W § 8 w ust. 6 skreśla się słowa: ”- stanowisko ds. obsługi USC”,

5) W § 20 w ust. 2 dodaje się pkt 11), 12) i 13) w brzmieniu :

- ”11) Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych 
i unieważnianie dowodów osobistych.”

- „12) Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych i udostępnianie danych 
z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.”

- „13) Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego i prowadzenie archiwum dowodów 
osobistych.”

6) W § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W zakresie obsługi administracyjno - organizacyjnej  Urzędu:

1) Przygotowywanie od strony kancelaryjno - technicznej przepisów gminnych do ich ogłaszania 
i publikacji.

2) Prowadzenie rejestru przepisów gminnych.

3) Współpraca w referacie w ramach wykonywanych zadań.

4) Wprowadzanie zarządzeń, uchwał,  obwieszczeń itp. do programu elektronicznego.

5) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków - BOM.

6) Czuwanie nad terminowością załatwiania skarg i wniosków.

7) Prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrz”;

7) w § 20 skreśla się  ust. 7,

8) w § 21 w ust. 5 dodaje się pkt 6), 7), 8) i 9) w brzmieniu:

- „6) Obsługa i aktualizacja bazy podmiotów zobowiązanych do opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
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7) Przyjmowanie, analiza i weryfikacja deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich wprowadzanie do systemu do rozliczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8) Przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów.

9) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw”,

9) Rozdział VII - Urząd Stanu Cywilnego otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie akt stanu cywilnego wykonuje następujące czynności, w szczególności:

1) Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.

2) Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego.

3) Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych wynikających z kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego.

4) Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2. W zakresie obsługi Rady Miejskiej i Komisji:

1) Obsługa organizacyjno - techniczna sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady.

2) Prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy, przekazywanie ich do realizacji i czuwanie nad 
terminowym ich załatwianiem.

3) Prowadzenie ewidencji zgłaszanych na sesjach interpelacji i wniosków, przekazywanie ich do 
realizacji oraz nadzorowanie terminowości ich załatwienia.

4) Udostępniane do wglądu (zapoznania się) mieszkańców gminy protokołów z posiedzeń organów 
gminy.

5) Wykonywanie prac związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych.”.

§ 2. W schemacie organizacyjnym wprowadza się następujące zmiany: 

- w schemacie organizacyjnym Referatu Infrastruktury dodaje się: „stanowisko ds. spraw gospodarowania 
odpadami komunalnymi - IK”,

- w schemacie organizacyjnym  Referatu Organizacyjno-Administracyjnego skreśla się „stanowisko ds. 
organizacyjnych i obsługi rady - AR” oraz „stanowisko ds. obsługi mieszkańców AB2”,

- w schemacie organizacyjnym  Referatu Organizacyjno-Administracyjnego - stanowiska pomocnicze 
i obsługi dodaje się: „goniec”,

- w schemacie organizacyjnym Urzędu Stanu Cywilnego skreśla się „stanowisko ds. obsługi USC USC1”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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