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ZARZADZENIE NR 120.3.2017
BURMISTRZA GRODKOWA

z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz?du Miejskiego w Grodkowie

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

poz. 446 ze zm.) zarzadza si?, co nast?puje:

1. W Regulaminie Organizacyjnym Urz?du Miejskiego w Grodkowie nadanyra Zarzadzeniem Nr

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

NrBR.120.4.2015 z dnia 29 maja 2015 r., Zarzadzeniem NrBR. 120.9.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.,

Zarzadzeniem NrBR. 120.10.2015 z dnia 9 listopada 2015 r., Zarzadzeniem NrBR.120.8.2016 z dnia

31 marca 2016 r., Zarzadzeniem NrBR.120.9.2016 z dnia Hkwietnia 2016 r., Zarzadzeniem

NrBR.120.17.2016 z dnia 31 maja 2016 r. oraz Zarzadzeniem NrBR.120.20.2016 z dnia 11 lipca

2016 r., wprowadza si? nast?pujace zmiany:

1)  32 otrzymuje brzmienie:

,,1. Projekty uchwal spelniajace wymagania formalne okreslone w ust. 4-6, w formie pisemnej,

w edytorze tekstow XML, w imieniu Burmistrza przygotowuje wlasciwy pod wzgl?dem

rzeczowym wydzial lub jednostka organizacyjna, ktoremu opracowanie projektu zlecil
Burmistrz.

2.Projekty uchwal rejestruje Biuro Rady.

3.Burmistrz, wskazuje osob? upowazniona do reprezentowania go w pracach nad projektem.

4.Projekt uchwaly powinien zawierac w szczegolnosci:

1)tytul (cz?sc naglowkowa) zawierajacy nazw? aktu, dat? wydania, nazw? organu od

ktorego pochodzi i przedmiot unormowania,

2)podstawe prawn^ (przepisy aktow normatywnych zawieraj^cych upowaznienie do

podjecia uchwaly),

3)przepisy dotyczace przedmiotu uchwaly ujete w cz^sci, rozdziary, paragrafy, ustej^y,

punkty i podpunkry w nast^pujacej kolejnosci:

a)przepisy ogolne (wspolne dla pozostaiych postanowien uchwaly, wyjasnienie poj?c

uzytych w uchwale),

b)przepisy szczegolowe (zawierajace rozstrzygniecia merytoryczne)

c)przepisy przejsciowe i koncowe (wskazujace odpowiedzialnych za wykonanie

uchwaly, o wejsciu w zycie uchwaly, o uchyleniu dotychczas obowi^zuj^cych

przepisow, o sposobie ogloszenia uchwaly, w tym o ogloszeniu w Dzienniku

Urz^dowym Wojewodztwa Opolskiego)

4)w prawym gornym rogu nad tytulem oznaczenie ,,projekt z dnia..." oraz numer druku

nadany przez Biuro Rady.

5.Do projektu uchwary dol^cza si^ uzasadnienie podpisane przez kierownika wydzialu lub

jednostki organizacyjnej  przygotowuj^cej  projekt,  wyjasniajace potrzeb? i eel podjecia

uchwaJy, ktore zawiera:

1) przedstawienie rzeczywistego (aktualnego) stanu, ktory ma zostac zmieniony,



2)wykaz roznic pomi?dzy aktualnym stanem a projektowanym stanem prawnym,

3)pokazanie jakie mogâ  bye skutki podjetej uchwafy, w szczegolnosci: spoleczne,

gospodarcze, finansowe i prawne,

4)wskazanie zrodel finansowania, ze wskazaniem zmian w budzecie, jesli projekt

uchwaiy pociaga za soba^ obciazenie budzetu gminy,
5)przedstawienie wynikow badan, konsultacji,  opinii, jesli obowiazek taki wynikal

z odrebnych przepisow.

6. Projekt aktu prawnego:
1)powinien bye zaopatrzony w adnotacj^ pracownika przygotowujacego projekt, imie

i nazwisko, nr pokoju, Adnotacj^ umieszcza si z lewej strony pod trescia^ projektu aktu

prawnego;
2)wymaga akceptacji potwierdzonych podpisem w naste^ujacej kolejnosci przez:

a)kierownika komorki organizacyjnej przygotowujacej projekt aktu prawnego,

b)radce prawnego pod wzgl^dem zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa,

c)Skarbnika - jezeli akt prawny wywohije skutki finansowe dla gminy,

d)Zastepcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika zgodnie z podporzadkowaniem

komorek organizacyjnych.

2) Po  32 dodaje si^  32a i  32b w brzmieniu:
„ 32a. 1. Projekty pozostalych aktow prawnych sporzadzane s^ w edytorze tekstu Word lub

w XML, w nast^pujacej strukturze:
1)w lewym, gornym rogu dokumentu znak sprawy tj.  skrot komorki, stanowiska,

oznaczenie rodzaju dokumentu wskazanego w jednolitym rzeczowym wykazie akt;

kolejny numer sprawy w danym roku (zgodnie z instrukeja kancelaryjn^);

2)nazwe dokumentu ,,ZARZ^DZENIE NR A/B/C", gdzie:

w polu "A" symbol klasyfikacyjny z wykazu akt:

-120 - Burmistrz wydaje zarzadzenie jako kierownik urz^du,

-0050 - Burmistrz wydaje zarzadzenie jako organ gminy

w polu ,,B" - kolejny numer zarzadzenia, nadany dla:

-0050 - w rejestrze w Biurze Rady

-120 - w rejestrze w sekretariacie Burmistrza - stanowisko ds. obslugi sekretariatu.

w polu ,,C"- rok wydania zarz^dzenia-pisany w catosci;

3)oznaczenie organu ,,BURM1STRZA GRODKOWA"

4)dat^ wydania aktu ,,z dnia" (dzieh, miesiac-slownie, rok- w calosci)

5)okreslenie przedmiotu aktu (jakiej sprawy dotyczy);

6)podstaw^ prawna, w oparciu o ktor zostal wydany;

7)tresc reguluj^c^ zagadnienie;

8)ewentualnie oznaczenie podmiotu, ktoremu powierza sie wykonanie postanowien;

9)ewentualne przepisy uchylaj^ce;

10)termin wejscia w zycie uregulowan w nim zawartych.

2. Projekt zarzadzenia burmistrza opracowuje Kierownik Wydzialu lub Pracownik wskazany

przez przelozonego, w zwiazku z czym w lewym dolnym rogu projekt zarzadzenia podpisuje

Pracownik, ktory sporzadzil zarzadzenie (imie, nazwisko, nr pokoju, tel.), a nastepnie

Kierownik wydzialu (pod ktorego podlega pracownik).



Radca : r way

mgrfi  Kwamiak

sprawe prowadzi:
Andrzej Romian.

pok.nr 24, tel. 77 404032"

3.Zredagowany projekt  zarz^dzenia przekazywany jest Radcy prawnemu Urzedu, celem

stwierdzenia jego zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa; Radca prawny po aprobacie

projektu zarz^dzenia podpisuje sie pod dokumentem. Jezeli dokument wywoluje skutki

finansowe —wymaga rowniez aprobaty Skarbnika gminy.

4.Nastepnie projekt jest przekazywany do Zastepcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika

zgodnie z podzialem nadzoru na jednostkami organizacyjnymi, wydzialami organizacyjnymi

urzedu. Do Sekretarza Gminy przekazywany jest rowniez kazdy projekt o sygnaturze ,,120"

celem zapoznania sie z wprowadzanym w Urz^dzie przepisami prawa wewnetrznego.

Powyzsze osoby podpisuj^ sie pod dokumentami.

5.Po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej i dokonaniu zmian zaproponowanych przez Radce

prawnego, oraz podpisaniu dokumentu przez Zastepce Burmistrza, Skarbnika Gminy lub

Sekretarza Gminy kompletny projekt przekazywany jest do podpisu Burmistrzowi Grodkowa

lub Zastepcy Burmistrza Grodkowa, ktory podpisuje w/w dokument  z* upowaznienia

Burmistrza Grodkowa.

6.Zarzadzenie sporza^lza sie w dwoch egzemplarzach, na jednym widnieja^ podpisy wszystkich

w/w osob a na drugim jedynie podpis Burmistrza Grodkowa.

7.Pracownik, egzemplarz z podpisem Burmistrza przechowuje w swojej komorce organizacyjnej

zgodnie z nadanym symbolem klasyfikacyjnym z JRWA.

8.Egzemplarz zarzadzenia z w/w podpisami osob przekazuje sie w formie papierowej:

a)zarzadzenia 0050 - do Biura Rady osobie prowadzacej rejestr zarzadzen (pok. nr 24)

b)zarzadzenia 120 - do sekretariatu Burmistrza osobie prowadzacej rejestr zarzadzen (pok.

nr 20).

9.Wersje elektroniczn^ zarzadzenia 0050 osoby odpowiedzialne wwydzialach za publikacje

wBIP, publikuj^ niezwlocznie w BIP. Wersje elektroniczn^ zarzadzenia 120 ww. osoby

umieszczaj^ niezwlocznie na serwerze ,,dost^pne" Sekretarz w katalogu Zarz^dzenia_120.

32b. Projekty aktow prawnych sporz^dza sie zgodne ze szczegoiowymi zasadami techniki

prawodawczej okreslonymi w rozporz^dzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej".

2. Wykonanie zarzadzenia powierza si^ Sekretarzowi Gminy.

3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocâ  obowi^zuj^c^ od 1 stycznia 2017 r.


