
ZARZĄDZENIE Nr BR.120.20.2016 

Burmistrza Grodkowa 

z dnia 11 lipca 2016 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grodkowie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grodkowie nadanym Zarządzeniem Nr 

BR.120.3.2015 Burmistrza Grodkowa z dnia 30 marca 2015 r., zmienionym Zarządzeniem 

Nr BR.120.4.2015 z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr BR.120.9.2015 z dnia 27 lipca 2015 r., 

Zarządzeniem Nr BR.120.10.2015 z dnia 9 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr BR.120.8.2016 z dnia 

31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr BR.120.9.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem 

Nr BR.120.17.2016 z dnia 31 maja 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 3: 

a) w ust. 7 i ust. 8 uchyla się zdanie drugie; 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Rejestr upoważnień prowadzi Wydział Organizacyjny” 

c) ust.11 pkt1 otrzymuje brzmienie: 

„1) własne, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

ustawy z dnia 17 maja 1990 r o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach 

szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw”; 

 

2) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Zasady ustalania zakresów obowiązków służbowych uprawnień i odpowiedzialności 

pracowników, ich aktualizacji i zastępstw reguluje zarządzenie w sprawie wprowadzenia 

i weryfikacji Zakresu obowiązków służbowych uprawnień i odpowiedzialności pracownika 

zatrudnionego na stanowisku urzędniczym” oraz „Zakresu obowiązków służbowych 

uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym 

i obsługi” w Urzędzie Miejskim w Grodkowie.”; 

  

3)  w § 11 uchyla się ust. 2; 

 

4) w § 14 ust. 5 uchyla się pkt 32; 

 

5) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zadań i kompetencji Wydziału należy w szczególności: 

1) przygotowanie uchwał o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

2) przeprowadzenie procedury planistycznej związanej ze sporządzaniem lub zmianą studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 



3) przygotowanie uchwał o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy lub jego zmiany; 

4) przygotowanie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

5) przeprowadzenie procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

6) przygotowanie uchwał o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

lub jego zmiany; 

7) opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów planistycznych innym organom; 

8) przygotowanie i przedstawienie wojewodzie uchwał wraz z dokumentacją planistyczną w celu 

oceny ich zgodności z przepisami prawnymi; 

9) przygotowanie podjętych uchwał i przekazanie do publikacji w dzienniku urzędowym 

województwa i na stronie internetowej gminy; 

10) przekazanie Staroście kopii uchwalonego studium lub planu miejscowego; 

11) powołanie i współpraca z gminną komisją urbanistyczno – architektoniczną; 

12) dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych; 

13) przeprowadzenie procedury administracyjnej wynikającej ze skutków uchwalenia planu 

miejscowego; 

14) prowadzenie spraw związanych z sytuowaniem obiektów małej architektury, tablic i urządzeń 

reklamowych, ogrodzeń oraz miejscowego planu rewitalizacji; 

15) prowadzenie rejestru planów miejscowych; 

16) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę aktów planistycznych 

i udostępnianie ich pracownikowi ds. planowania przestrzennego;  

17) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

18) opiniowanie zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami planu 

miejscowego; 

19) opiniowanie robót geologicznych zgodnie z ustaleniami planu miejscowego lub studium; 

20) opiniowanie koncesji na rozpoznanie i wydobywanie kruszywa naturalnego zgodnie 

z ustaleniami planu miejscowego lub studium; 

21) opiniowanie planu ruchu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego lub studium; 

22) opiniowanie projektu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych zgodnie z ustaleniami planu 

miejscowego lub studium; 

23) przeprowadzenie procedury administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego; 

24) przygotowanie decyzji o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

celu publicznego; 

25) przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy; 

26) prowadzenie postępowania w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz 

innej osoby; 

27) przygotowanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego i decyzji o warunkach zabudowy; 

28) przeprowadzenie procedury administracyjnej wynikającej ze skutków wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy;  



29) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy; 

30) prowadzenie spisu przesłanych dokumentów i decyzji dotyczących zagospodarowania terenu; 

31) przeprowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji o zapewnieniu dostępu do wody; 

32) przeprowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji o zakazie zmiany stanu wody 

i odprowadzania wody; 

33) przygotowanie decyzji w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej zmiany stanu wody na 

gruntach; 

34) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji 

miejscowości ulic i adresów z wykorzystaniem aplikacji EMUiA;  

35) przygotowanie uchwał w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów; 

36) rozpatrywanie wniosków mieszkańców, instytucji, firm i organizacji dotyczących nowych 

inwestycji, 

37) opiniowanie, inicjowanie, koordynowanie i przygotowywanie umów w zakresie inwestycji 

wspólnych z innymi jednostkami; 

38) ścisła współpraca w Wydziale z pracownikiem ds. pozyskiwania i rozliczania środków 

zewnętrznych w zakresie planowanych i realizowanych przedsięwzięć; 

39) udzielanie zleceń dotyczących czynności związanych do przygotowania inwestycji do 

realizacji; 

40) udzielanie zleceń, zawieranie umów na wykonawstwo dokumentacji projektowych, odbiór 

wykonanych dokumentacji projektowych i prowadzenie rozliczeń finansowych 

z wykonawcami; 

41) uzyskiwanie pozwoleń na budowę; 

42) występowanie z wnioskiem do Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (GGR) 

o przeprowadzenie procedury związanej z pozyskaniem gruntów niezbędnych do realizacji 

inwestycji;  

43) przygotowanie wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

udzielenie zamówienia zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych Urzędu; 

44) prowadzenie działań zmierzających do wyłonienia wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru 

inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego, itp.; 

45) przekazywanie placów budów dla poszczególnych wykonawców zadań inwestycyjnych; 

46) realizacja niezbędnych działań na etapie wykonawstwa zadań inwestycyjnych, w tym 

w szczególności: organizowanie rad budowy, kontrola postępu, zakresu i jakości robót, 

współpraca z nadzorem inwestorskim, autorskim, archeologicznym oraz kontrola ich działań, 

itp.; 

47) organizowanie i przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych; 

48) przygotowywanie wniosków i zawiadomień dotyczących zakończonych inwestycji, 

49) organizowanie i przeprowadzanie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji wykonanych 

inwestycji, 

50) sporządzanie rozliczeń końcowych wykonanych zadań inwestycyjnych oraz przekazanie 

wykonanych inwestycji na rzecz docelowego użytkownika i współdziałanie w tym zakresie 

z innymi Wydziałami tut. Urzędu; 

51) przeprowadzanie procedury odpłatnego przejmowania przez Gminę Grodków urządzeń 

wodnych i kanalizacyjnych; 

52) opracowywanie wymaganych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych; 



53) wypracowanie założeń i koordynowanie prac związanych z opracowaniem, monitoringiem 

i aktualizacją dokumentów strategicznych dla gminy np. „Strategii Rozwoju Gminy 

Grodków”, „Programu rewitalizacji Miasta Grodków”, „Programu rozwoju sieci dróg 

lokalnych”, „Programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Grodków” i innych, 

przeprowadzanie konsultacji społecznych; 

54) znajomość programów, dokumentów programowych umożliwiających pozyskanie środków 

zewnętrznych; 

55) opiniowanie i współpraca przy opracowaniu projektów programów, dokumentów 

programowych, strategii krajowych, regionalnych i lokalnych; 

56) poszukiwanie i informowanie o możliwościach finansowania zadań ze środków pomocowych; 

57) opracowywanie propozycji do projektów planów budżetowych w zakresie zadań 

inwestycyjnych z dofinansowaniem np. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej (WPF); 

58) wnioskowanie i przygotowywanie propozycji ewentualnych zmian w budżecie gminy 

w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem; 

59) dysponowanie środkami budżetowymi w ramach wykonywanych zadań; 

60) prowadzenie wymaganej sprawozdawczości z realizacji programów np. Krajowy program 

oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK);  

61) współpraca z pracownikami innych Wydziałów tut. Urzędu oraz firmami konsultingowymi 

w zakresie planowanych i realizowanych przedsięwzięć; 

62) współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi fundusze pomocowe; 

63) przygotowanie i składanie wniosków aplikacyjnych o środki pomocowe oraz wymaganych 

załączników np. Studium wykonalności projektu i inne wymagane dokumenty; 

64) przygotowanie i zawieranie umów dofinansowania ze środków zewnętrznych; 

65) weryfikacja faktur i dokumentów finansowanych pod kątem zgodności z umowami 

i faktycznie zrealizowanymi pracami; 

66) sporządzanie i składanie wniosków o płatność, rozliczanie projektów dofinansowywanych ze 

środków zewnętrznych; 

67) sprawozdawczość, monitoring wskaźników i rezultatów projektów dofinansowanych ze 

środków zewnętrznych; 

68) promocja projektów realizowanych ze środków pomocowych; 

69) nadzór nad trwałością projektów; 

70) prowadzenie spraw związanych z partnerstwem publiczno - prywatnym; 

71) prowadzenie zaangażowania w aplikacji administracji samorządowej systemu ADAS, moduł 

Rejestracji Umów w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, 

72) współdziałanie z organami władzy państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego, 

stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w celu promocji 

i rozwoju lokalnego gminy Grodków;  

73) organizowanie i koordynowanie działań związanych z udziałem Gminy Grodków 

w inicjatywach i programach krajowych i zagranicznych; 

74) obsługa i utrzymywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi; 

75) współpraca z prasą i mediami; 

76) organizacja i udział w wystawach, pokazach i innych imprezach promujących Gminę 

Grodków; 

77) opracowywanie wymaganych sprawozdań i informacji z zakresu działalności; 



78) prowadzenie procedur konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej i sportu wynikających z ustawy o sporcie, w tym w ramach powołanej do celu 

komisji konkursowej oraz obsługa administracyjno – techniczna tej komisji; 

79) prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji na realizację wybranych w drodze 

konkursu zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (umowy, dyspozycje wykonania przelewu, 

rozliczenia) oraz nadzór nad realizacją; 

80) zamieszczanie lub przekazywanie materiałów do zamieszczenia na stronie internetowej 

i w BIP; 

81) promocja terenów inwestycyjnych i współpraca z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną 

(WSSE).”; 

 

6) w § 30 ust. 2: 

a) uchyla się pkt 3; 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) udostępniania dokumentów dotyczących realizacji zadań gminy, wynikających 

z realizacji z zatwierdzonych planów pracy i kontroli komisji, chyba że przepisy ustawy 

stanowią inaczej;”; 

 

7) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„1. Projekty uchwał spełniające wymagania formalne określone w ust. 4-6, w formie pisemnej, 

w edytorze tekstów XML, w imieniu Burmistrza przygotowuje właściwy pod względem 

rzeczowym wydział lub jednostka organizacyjna, któremu opracowanie projektu zlecił 

Burmistrz. 

2. Projekty uchwał rejestruje Biuro Rady. 

3. Burmistrz, wskazuje osobę upoważnioną do reprezentowania go w pracach nad projektem. 

4. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności: 

1) tytuł (część nagłówkową) zawierający nazwę aktu, datę wydania, nazwę organu od 

którego pochodzi i przedmiot unormowania, 

2) podstawę prawną (przepisy aktów normatywnych zawierających upoważnienie do 

podjęcia uchwały), 

3) przepisy dotyczące przedmiotu uchwały ujęte w części, rozdziały, paragrafy, ustępy, 

punkty i podpunkty w następującej kolejności: 

a) przepisy ogólne (wspólne dla pozostałych postanowień uchwały, wyjaśnienie pojęć 

użytych w uchwale), 

b) przepisy szczegółowe (zawierające rozstrzygnięcia merytoryczne) 

c) przepisy przejściowe i końcowe (wskazujące odpowiedzialnych za wykonanie 

uchwały, o wejściu w życie uchwały, o uchyleniu dotychczas obowiązujących 

przepisów, o sposobie ogłoszenia uchwały, w tym o ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego) 

4) w prawym górnym rogu nad tytułem oznaczenie „projekt z dnia…” oraz numer druku 

nadany przez Biuro Rady. 

5. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie podpisane przez kierownika wydziału lub 

jednostki organizacyjnej przygotowującej projekt, wyjaśniające potrzebę i cel podjęcia 

uchwały, które zawiera: 

1) przedstawienie rzeczywistego (aktualnego) stanu, który ma zostać zmieniony, 



2) wykaz różnic pomiędzy aktualnym stanem a projektowanym stanem prawnym, 

3) pokazanie jakie mogą być skutki podjętej uchwały, w szczególności: społeczne, 

gospodarcze, finansowe i prawne, 

4) wskazanie źródeł finansowania, ze wskazaniem zmian w budżecie, jeśli projekt 

uchwały pociąga za sobą obciążenie budżetu gminy, 

5) przedstawienie wyników badań, konsultacji, opinii, jeśli obowiązek taki wynikał 

z odrębnych przepisów. 

6. Do projektu uchwały należy dołączyć opinię radcy prawnego Urzędu, a gdy zmiany mają 

dotyczyć finansów gminy należy dołączyć również opinię Skarbnika. Opinia może być 

wyrażona poprzez umieszczenie na projekcie uchwały zapisu „zgoda” lub „brak zgody”, 

potwierdzone podpisem oraz pieczątką.” 

7. Projekty pozostałych aktów prawnych powinny być sporządzane w edytorze tekstu. 

8. Projekty aktów prawnych muszą być zgodne ze szczegółowymi zasadami techniki 

prawodawczej określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 

9. Projekt aktu prawnego: 

1) powinien być zaopatrzony w adnotację pracownika przygotowującego projekt, która 

zawiera skrót „Opr.”, a także imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub parafę 

z pieczątką imienną oraz datę przygotowania projektu. Adnotację umieszcza się z lewej 

strony pod treścią projektu aktu prawnego; 

2) wymaga akceptacji potwierdzonych podpisem w następującej kolejności przez: 

a) kierownika komórki organizacyjnej przygotowującej projekt aktu prawnego, 

b) radcę prawnego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) Skarbnika – jeżeli akt prawny wywołuje skutki finansowe dla gminy, 

d) Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika zgodnie z podporządkowaniem 

komórek organizacyjnych. 

10. Uzasadnienie do projektu aktu prawnego wymaga akceptacji potwierdzonej podpisem 

kierownika komórki organizacyjnej przygotowującej projekt aktu prawnego. 

4. Załączniki do projektu aktu prawnego wymagają akceptacji potwierdzonej podpisem 

kierownika komórki organizacyjnej przygotowującej projekt aktu prawnego.”; 

 

8) § 41 otrzymuje brzmienie: 

„§ 41. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje odrębne 

zarządzenie.”; 

 

9) § 44 otrzymuje brzmienie: 

„§ 44. Zasady działalności kontrolnej określono w Regulaminie kontroli wewnętrznej.”; 

 

10) Załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grodkowie „Struktura 

Urzędu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.  

  



§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem pkt 10, który wchodzi w życie 

z dniem 1 sierpnia 2016 r. 

 

 

 

     Z up. Burmistrza 

 

(-) Waldemar Wójcicki 

  Zastępca Burmistrza 
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Załącznik do Zarządzenia Nr BR.120.20.2016  

Burmistrza Grodkowa z dnia 11 lipca 2016 r. 

 

 

Załącznik Nr 3  

do Regulaminu Organizacyjnego  

Urzędu Miejskiego w Grodkowie 

 

 

STRUKTURA URZĘDU 

 

L.p 
Stanowisko 

kierownicze 

Wydział 

 

Stanowisko pracy 

 ds. 

Symbol 

stanowiska 

pracy 

Liczba 

etatów 

1.  Burmistrz    1 

2.  Z-ca Burmistrza    1 

3.  Sekretarz   S 1 

4.  Skarbnik    1 

5.  Kierownik Organizacyjny  OR 1 

6.    obsługi sekretariatu  OR.I. 1 

7.    osobowych OR.II. 1 

8.    administracyjno-gospodarczych OR.III. 1 

9.    informatyki OR.IV. 1 

10.    obsługi Rady Miejskiej BR 1 

11.    obsługi klienta i Rady Miejskiej OR.V 1 

12.    
obsługi klienta 

i przedsiębiorców 
OR.VI 1 

13.    obsługi  3 

14.  Kierownik Finansowy  FN 1 

15.    budżetu i finansów FN.I. 3 

16.    obsługi kasy FN.II. 1 

17.  Kierownik Podatków i Opłat  PO 1 

18.    podatków i opłat PO.I. 5 

19.    

ppooddaattkkóóww  ii  ooppłłaatt,,  ww  ttyymm  

rroozzlliicczzaanniiaa  ooppłłaattyy  zzaa  ggoosspp..  

ooddppaaddaammii  kkoommuunnaallnnyymmii 

PO.II 1 

20.  Kierownik 
Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska 
 GK 1 

21.    lokalowych GK.I. 1 

22.    drogowych GK.II. 1 

23.    ochrony środowiska GK.III. 1 

24.    
nadzoru nad zasobami 

komunalnymi 
GK.IV. 1 

25.    gospodarki odpadami GK.V 1 

26.  Kierownik 
Gospodarki Gruntami  

i Rolnictwa 
 GGR 1 

27.    rolnych GGR.I. 1 

28.    
gospodarki terenami 

w mieście 
GGR.II. 1 

29.    obrotu terenami na wsi GGR.III. 2 
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Lp 
Stanowisko 

kierownicze 
Wydział Stanowisko pracy ds. 

Symbol 

stanowiska 

pracy 

Liczba 

etatów 

30.  Kierownik 
Inwestycji i Gospodarki 

Przestrzennej 
 IGP 1 

31.    planowania przestrzennego IGP.I. 1 

32.    
zagospodarowania 

przestrzennego 
IGP.II. 1 

33.    inwestycji IGP.III. 1 

34.    
inwestycji  

drogowych i komunalnych 
IGP.IV. 1 

35.    
pozyskiwania i rozliczania  

środków zewnętrznych 
IGP.V 1 

36.    promocji i rozwoju lokalnego  IGP.VI 1 

37.  Kierownik Urząd Stanu Cywilnego  USC 1 

38.  Z-ca Kierownika   USC.I. 1 

39.    ewidencji ludności USC.II 1 

40.    dowodów osobistych USC.III 1 

41.    osp USC.IV 1 

42.    
wojskowych  

i obrony cywilnej 
USC.V 1 

43.  Komendant Straż Miejska  SM 1 

44.    strażnik miejski SM.I 3 

45.    obsługi monitoringu SM II 1 

46.   
Samodzielne stanowisko 

Pełnomocnik Burmistrza 

Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

AA 1 

47.   Samodzielne stanowisko zamówień publicznych ZP 1 

48.   Samodzielne stanowisko Radca Prawny RP 1 

49.   Samodzielne stanowisko kontroli wewnętrznej KW 1 

50.   Samodzielne stanowisko Audytor wewnętrzny AW - 

51.   Samodzielne stanowisko bhp i p. poż. BHP - 

52.   
Gminne Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 
 GCZK - 

53.   
Samodzielne stanowisko 

Pełnomocnik 

Ochrony Informacji 

Niejawnych 
IN - 

  


