Zarządzenie

nr 42/2020
Burmistrza Opoczna
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zrn.) zarz.ądzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie stanowiącym załącznik
do Zarządzenia Nr 151/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie zmienionym
Zarządzeniem Nr 212/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych
ZSS"
2. § 7 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych;"
3. W § 14 po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18) Prowadzenie spraw związanych z uchwalaniem, zmianami
rozliczaniem
funduszu sołeckiego. "
4. § 15
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w zakresie utrzymarna
czystości, porządku i zieleni na terenach komunalnych przekazanych do realizacji
innemu podmiotowi;
b) skreśla się pkt 6,
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w zakresie zadań gminy
wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie zapobiegania bezdomności
zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich v.iyłapywania
przekazanych do realizacji innemu podmiotowi;",
d) pkt 1O otrzymuje brzmienie:
„ I O) Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
oraz transporcie drogowym w zakresie zadań należących do Burmistrza;",
e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) Nadzór i kontrola nad zużyciem energii elektrycznej oraz prowadzenie spraw
związanych z rozliczaniem faktur za energię elektryczną;"
f) skreśla się pkt 20
5. w§ 17
a) po pkt 29 dodaje się pkt 30-33 w brzmieniu:
,,30) Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg gminnych w sposób szczególny;
31) Opiniowanie projektów organizacji ruchu;
32) Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za zdarzenia w pasie
drogowym;
33) Prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem poziomym i pionowym dróg
gminnych;"

6. W§ 19 skreśla się pkt 32, 33 oraz 35
7. § 20
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Bieżące prowadzenie ewidencji podatkowej w zakresie podatku:
od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz ewidencji
opłat lokalnych: za gospodarowanie odpadam.i komunalnymi, wieczystego
użytkowania, opłaty przekształceniowej , opłaty skarbowej, targowej, adiacenckiej;"
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Prowadzenie wymiaru podatków w zakresie podatku: od nieruchomości,
rolnego, leśnego, od środków transportowych z wyłączeniem wymiaru opłaty:
za gospodarowanie odpadami komunalnym.i, adiacenckiej, wieczystego
użytkowania, opłaty przekształceniowej;"

c) w pkt 8 skreśla się ostatnie zdanie po średniku,
d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) Prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem o zajęcie stanowiska
dotyczącego podatku; od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;"
e) po pkt 15 dodaje się pkt 16 - 19 w brzmieniu:
„16) Prowadzenie spraw dotyczących: umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia
podatków i opłat wymienionych w pkt 1);
17) Wydawanie zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej za przekształcenia;
18) Sporządzanie cząstkowych sprawozdań budżetowych z zakresu podatków i opłat
lokalnych: Rb 27S, Rb-N, SP-1;
19) Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP o pomocy
publicznej oraz pomocy de mini mis."
8. W§ 21 skreśla się pkt 10 -15
9. § 23 otrzymuje brzmienie:
,,Do zakresu działania Wydziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należy
w szczególności:
1) Prowadzenie i aktualizacja Rejestru Mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych,
Rejestru Cudzoziemców i Rejestru Wyborców;
2) Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
3) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania,
wymeldowania i anulowania zameldowania;
4) Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych,
Rejestru Cudzoziemców i Rejestru Wyborców;
5) Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru PESEL, Rejestru
Dowodów Osobistych i dokumentacji dowodowej;
6) Nadawanie/ zmiana numeru PESEL;
7) Prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych;
8) Prowadzenie archiwum Dowodów Osobistych;
9) Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców;
1O) Prowadzenie statystyki mieszkańców;
11) Przygotowywanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
12) Potwierdzanie Profilu Zaufanego
1O. § 25 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) Przyjmowanie wniosków o przygotowanie i przeprowadzenie postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 OOO euro, składanych przez komórki
organizacyjne urzędu, Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno, szkoły
i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno."
11. § 27
a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) Organizowanie i realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego oraz
nadzór nad realizacją tych zadań przez inne komórki organizacyjne
urzędu;"

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) udział w zebraniach wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego;"
12. § 31 otrzymuje brzmienie:
„Straż Miejska w Opocznie jest samorządową umundurowaną formacją, utworzoną
w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego oraz zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych, w tym koordynowanie przygotowań i realizacji zadań
gminy wykonywanych w ramach powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej,
ochrony przeciwpożarowej, stanu klęski żywiołowej, zarządzania kryzysowego,
bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń,
a także planowania,
koordynowania i sprawowania nadzoru nad zapewnieniem ochrony dóbr kultury
i innego mienia na wypadek zagrożenia - działającą na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1795) i aktów wykonawczych do ustawy,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 713),
4) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
631),
5) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1398 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 756 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2171),
8) ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1897),
9) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.),
lO)ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.),
11) innych ustaw i aktów prawa miejscowego,
12) Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie,
13) niniejszego Regulaminu.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w · cie z dniem podpisania.

