BURMSTRZ PRUDN1KA

ZARZADZENIE Nr 1207 8 72013
Burmistrza Prudnika
z dnia 17 lipca 2013 r.

zmieniaj^ce zarzajizenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urz?du Miejskiego w Prudniku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzajdzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zarzajdzam, co nast?puje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urz?du Miejskiego w Prudniku nadanym
zarzajdzeniem Nr 120/31/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 28 pazdziernika
2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz?du Miejskiego
w Prudniku, zmienionym zarzajdzeniem Nr 120/25/2012 z dnia 31 grudnia
2012 r. wprowadza si? nast?pujajce zmiany:
I/ w § 6 w ust. 2 dodaje si? pkt 4 w brzmieniu:
,,4) w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Referat Gospodarki Odpadami ";
II w § 9 uchyla si? punkty od 31 do 43;
3/ w § 10 do zadan Referatu Podatkow i Oplat Lokalnych po pkt 13 dodaje si?
pkt 13a w brzmieniu:
,,13a) Prowadzenie spraw zwiajzanych z gromadzeniem dochodow z tytuhi oplat
za gospodarowanie

odpadami

komunalnymi w tym przygotowywanie

dokumentow do prowadzenia jej windykacji.";
4/ § 12 otrzymuje brzmienie:
§

12.

WYDZIAL

GOSPODARKI

KOMUNALNEJ,

OCHRONY

SRODOWISKA I ROLNICTWA
Do zakresu dzialania Wydziahi Gospodarki Komunalnej, Ochrony Srodowiska
1 Rolnictwa nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie warunkow niezb^dnych

dla ochrony srodowiska w ramach

obwiajzuja^cych przepisow prawnych,
2) prowadzenie spraw zwiajzanych z wydawaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, wynikajajcych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska,
3) nadzor nad funkcjonowaniem systemu usuwania odpadow plynnych
4) propagowanie systemu segregacji odpadow komunalnych,
5) nadzor nad utrzymaniem czystosci w gminie,
6) prowadzenie spraw zwiajzanych z utrzymaniem i ksztaltowaniem terenow
zielonych,
7) prowadzenie post^powania w sprawach dot. ochrony srodowiska w ramach
przyznanych ustawami uprawnien,
8) prowadzenie dzialan zwiajzanych z problemem bezpanskich zwierzajt,
9) prowadzenie spraw zwiajzanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
10) prowadzenie spraw zwiajzanych z ewidencjq. i utrzymaniem miejsc pami^ci
narodowej,
11) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem targowisk miejskich,
12) nadzor nad funkcjonowaniem systemu odprowadzania wod opadowych,
13) organizowanie i prowadzenie "Akcji Zima",
14) nadzor nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,
15) prowadzenie spraw zwiajzanych z eksploatacja^urzajdzen melioracyjnych,
16) zobowiajzanie do wykonania prac zabezpieczajajcych przed powodzia^
17) nadzorowanie funkcjonowania strefy platnego parkowania, rozliczanie
dochodow ze strefy,
18) wydawanie dokumentow stwierdzajXcych prowadzenie i prac? w
gospodarstwie rolnym,
19) realizowanie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzajt
oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzajt oraz wspolpraca z Panstwowa^
Inspekcja^ Weterynaryjnq. w zakresie:

a/ zglaszania wystaj>ienia choroby zakaznej,
b/ udzialu w szacowaniu odszkodowan za zwierz^ta skierowane do uboju
sanitarnego,
20) realizowanie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzajt:
a/ wydawanie zezwolen na utrzymywanie psow rasy agresywnej,
b/

wspoldzialanie

z

Panstwow^ Inspekcja^

Weterynaryjnq.

i

innymi

organizacjami, ktorych celem jest ochrona zwierzajt,
21) wspoldzialanie z Inspekcjq_ Ochrony Roslin i Nasiennictwa w zakresie
realizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. r. o ochronie roslin,
22) wspoldzialanie z organami statystyki w zakresie opracowywania analiz,
aktualizacji gospodarstw, sprawozdari z uzytkowania gruntow, przeprowadzania
szacunku plonow, udzialu w przygotowaniu, przeprowadzaniu i opracowywaniu
spisow rolnych,
23) wspoldzialanie z organami samorzajdowymi dzialajajcymi na wsi,
24) wspoldzialanie z ODR i innymi w zakresie organizowania szkolen dla
rolnikow,
25) realizowanie zadan wynikaja^cych z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzialaniu narkomanii,
26) sprawowanie administracji w zakresie lowiectwa,
27) przygotowywanie zezwolen na wyci^cie drzew i krzewow z terenow
nieruchomosci,
28) przygotowanie decyzji w sprawie kar pieni^znych za samowolne usuwanie
drzew i krzewow,
29) skladanie propozycji co do uznania za park wiejski terenu, na ktorym
znajduje si? starodrzew,
30) koordynowanie dzialan w ramach programu ,,Odnowa wsi',
31) koordynacja spraw zwiajzanych z tworzeniem oraz rozliczaniem ,,Funduszu
Soleckiego",
32) przestrzeganie procedur zwiajzanych z ustaw^o zamowieniach publicznych,

33) przestrzeganie ustawy o ochronie danych,
34) w zakresie zadan realizewanych przez Wydzial prowadzenie spraw
zwiajzanych z udostejmieniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI
1) Realizacja zadan wynikajajcych z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.
2) Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi.
3)

Prowadzenie

dzialan

informacyjnych

i

edukacyjnych w

zakresie

prawidlowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zwlaszcza w zakresie
selektywnego zbierania odpadow komunalnych.
4) Organizowanie i rozliczanie systemu odbierania i zagospodarowania
odpadow komunalnych.
5) Opracowywanie i dostosowywanie wzoru deklaracji o wysokosci optaty za
gospodarowanie

odpadami

komunalnymi, skladanej

przez

wlascicieli

nieruchomosci.
6) Przyjmowanie deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od mieszkancow gminy Prudnik.
7) Prowadzenie post^powan administracyjnych w sprawach:
a) naliczenia optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie
zlozenia deklaracji o oplacie,
b) okreslenia wysokosci zaleglosci z tytutu opiaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
8) Sprawowanie nadzoru nad organizacjX odbierania odpadow komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci w gminie, na ktorych zamieszkuja^ i nie zamieszkujq.
mieszkancy.

9) Analizowanie funkcjonowania systemu odbierania odpadow komunalnych
w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i organizacyjnych gminy w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
10)Sporzajdzanie

sprawozdawczosci

z

zakresu

gospodarki

odpadami

komunalnymi.
11) Kontrolowanie osi^gania przez gmin? odpowiednich poziomow recyklingu,
przygotowania do ponownego uzycia i odzysku oraz ograniczania masy
odpadow

komunalnych

ulegajajcych

biodegradacji

przekazywanych

do

skladowania.
12) Kontrola realizacji umowy zawartej zfirma^odbierajajcq.odpady komunalne.
13) Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
14) W zakresie zadan realizewanych przez referat prowadzenie spraw
zwiajzanych z udostejmieniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
4) w § 17 do zakresu zadan Referatu - Biura Zamowien Publicznych i Pozytku
Publicznego dodaje si? punkty od 7 do 18 w brzmieniu:
„ 7) koordynacja czasu pracy placewek handlu detalicznego, gastronomicznych
i ushigowych,
8) wydawanie zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych,
9) prowadzenie spraw zwiajzanych z Centralna^ Ewidencja^ i Informacji
0 Dzialalnosci Gospodarczej,
10) prowadzenie spraw zwiajzanych z transportem drogowym,
11) prowadzenie analiz problemow zwiajzanych z patologia^ spolecznq.
1 przedstawianie sposobow ich rozwiajzywania,
12) opracowanie i przedkladanie wspolnie z Gminna^ Komisj% Rozwiajzywania
Problemow

Alkoholowych,

projektu

gminnego

programu

profilaktyki

i rozwiajzywania problemow alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
13) opracowanie i przedkladanie projektu gminnego programu profilaktyki
i przeciwdzialania narkomanii,

14) pianowanie preliminarza wydatkow zwiajzanych z programem i jego
realizacja,
15) prowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie patologii spolecznej,
16)

koordyno wanie

lokalnych

inicjatyw

dotyczajcych

profilaktyki

i rozwiazywania problemow alkoholowych, przeciwdzialania narkomanii
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
17) wspolpraca ze shizbq. zdrowia i prowadzenie spraw zwiajzanych z ochronq.
zdrowia, w tym realizacja programow z zakresu promocji zdrowia,
18) realizacja zadan zwiajzanych z tworzeniem systemu przeciwdzialania
przemocy w rodzinie wynikajajcych z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, wspolpraca z Osrodkiem Pomocy
Spolecznej w tym zakresie."
§ 2. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 sierpnia 2013 r.

Fejdych

