Zurzqdzenie|vr 20/2004
Burmístrzu Miasta Jgdrzejowu
z dnis 2 lutego2004roku
w 'tprawie:miany Reguktminu Organi:acyfnego {lrzqdu Mie¡skiego w Jqdrzejowie.
Na podstawieart. 33 r-rst.2 ustawv zdnia 8 marca 1990 roku o samorz4dziegminnvm
(teksljednolitl,Dz. U " z 2001 roku Nr 142,poz. 1591,z 2002r. Nr 23 poz. 22A"
fVi OZpoz.
-558,Nr I 13 poz.984,Nr 1-53poz.1271,Nr 214 poz.1806)rarr4dzarnco nastqpuje.

$r

W Regulaminie Arganizacyjnyrn UrzEdu Miejskiego w JEdrzejowie wprowadzonvm
zarz4,j't'eniemnr 93 Bunnistrza Miasta JE<irzejor,va
z dnia 28 rna-ia2003 roku wprowadzam
nastepujqce
zmtanv.
1 W $ I0 ust" 1 skreÉlasiEzdanie,,samodzielnego
Sta-now'iska
ds.Pronoeji"
2. $ I t ust. 1 otrzyrnujebrzrnienie:
.,8 1l ust. I W skiad urzgdu wchoü4 nastqpujacewydzialy i samodzielnestanowiska
pracy, k1óre prz,y oznakowaniu akt posluguj4 siE syrnbolami okreÉlonl.rni
\r regularn
inie:
1) Wydzia{ Organizacyjnyi SprawObywatelskich( OrSO )
2¡ Wydzial Finansorvy( FN )
3) Wydzial lnwestycji i Integracji zrJni4Europejsk4( I )
przestrzennego( Gp
4,\ Wydzial Zagospodarowania)
5) Wydzial Oéwiaty,Kultury, Sportui promoc_ji( OKS i p )
6) Wydzial Rolnictwa i GospodarkiGruntami( RGG )
7) Wydzial Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ( GK i M )
8) Urz4d StanuCywilnego ( USC )
9) StrazMiejska ( SM )
10)SamodzielneStanowiskads. ObronyC]¡rvilne-ii SprawWojskowl,ch( OCW )
I l) Samodzielne
Stanowiskods"Rewizji ( SR )
12)RadcaPrawny( R )
13)Biuro Rady Miejskie3( BRM )
14)Informatyk
I 5) Punl':tInfonnacj i. "
3. W $ 11 ust.3 otrzymujebrzmienie.
,, 3" W Urzqdzieustalasiq nastqpuj4ee
stanowiskakierownieze:
1) NaczelnikWydzialu Arganizacyjnegoi SprawObywatelskich
2) NaczelnikWydzialu Finansowego( funkcjEtE pelni Skarbnik)
3) Na,ezelnikWydzia-lr_r
Inwestyeji i Integracji z Uni4 Europejsk4
przestrzennego
4) NaczelnikWydzialu Zagospodarowania
5) NaczelnikWydziaiuOÉwiatv.Kultury, Sportuiprornocji
6) NaczelnikWyciziatuRolnictrvai GospodarkiGruntami
7) Naczelnikwydzialu GospodarkiKomunalneji Mieszkaniorvej
8,) Kierownik l_trzQdu
StanuCywilnego
9'¡ ZastqpcaKierou.nrkaUrzqdu StanuCywilnego
10 ¡ Kornendant Stra2yMiel skiej."
4 $ i I ust.7 pkt. 3 orrzymrúebrzmienie:
., 3 ) Wydziai inrr,,estycj
i i Integracji z.Ilni4Europe_isk4
a) naczelnik
b) stanorviskods.zarnówieúpublicznvch- I etat
c) stanou'iskods. inrvesfvcji- 1 etat
d) stanorviskods. budounictrtiadrogowegoi utrzl,nania dróg - I etat
e) stanowiskods. integracjizUni4Europejsk4- tÁ etafu.,

5 W $ 11 ust. 7 pkt I otrzymu-jebrzmienie:
.. 4 ¡ W v dzial Zagospodarowani a przestrzennego:
a) naczelnik
b) stanowisko ds. planowania przestrzennego, aktualizacji planu,
studium uwarunkowaú zagospodarowaniaprzestrzennego- 2 etaty
c) stanowisko ds. ustaiania warunków zabudouryi zagospodarorvania
terenów- I etat."

W $ 11ust.7 pk15 otrzunujebrzmienie:
.. 5) WydzialOSwiaty,
Kultury,Sportui promocji
a) naczelnik
b) stanorviskads. oSwiaty,kultury i sportu- 2 etaty
c) stanor,r'isko
ds. roz'*.i4zi'wania
pi-tibreinów
aikohoiowych- i etat
d) stanowiskods. promocji Eniny.- I etat."
7 . w $ ll ust. 7 pid. 6 otrzymujebrzmienie.
,,6)Wydziü Rolnictwa i GospodarkiGruntarni:
a) naczelnik,
b) stanowiskads. gospodarkinieruchomoSciami
*trzy etaty.
c) stanowiskads. regulacji stanówprawnychnieruchomosoig ninnych - dwa etaty,
d) stanorviskads. rolnych i lowiectrva_ dwa etaty,
e) stanowiskods"ochrony Érodowiska_ jeden etat.
8 w$ 1I ust.7 pltr'..7
skreslasiqliterp,,i"ipl<t7otrz,vmujebrzmienie:
..7) Wydzial GospodarkiKornunalneii Mieszkaniorvei:".
a) naczelnik,
b) stanowiskads. komunainych- drvaetatv.
c) stanowiskods. lokalowych_ jeden etat,
d) stanowiskods. dróg - jeden etat,
e) stanowiskads dodatkówmieszkaniowych-- dwa etaty,
0 stanowiskods. ewi dencji dzialalnoScigospodarczej- j edenetat".
9 ' Na stronie 20 skreéla sie slowa
Inwest,vcji i Zagospodarowania
",Wydzial
Przestrzen¡ego",a $ 42 otrzyrnujebrzmienie:

..W),dzialInwestvcji i intesracii z Unia Europejska
42
Do
zakresu
üialania Wydzialu Inwestycji i Integracji zlJniqEuropejsk4 nately
$
w szczególnoéci.
1. W zakresieinwestycji:
1) przygotowanieinwestycji pod wzglqdem formalnq - prar,-vnym,
2) zlecenie wykonania podkladu geodezy-jnego(w przypadku rviEkszysrr
inrvestycji
przeprowadzenie przetargu na wykonanie podkladów
geodezyjnych),
3) wystEpieniei uzyskanie warunków technicznych(branzo\\rych)dotycz4cych
mozliwoiei wykonania inwestyeji np. zaklad wodocr4gów, zaktad
Energetyczny,Telekornunikacjaitp.
4) przygotowanie rvniosku o rv-vdanie decyzji o rvarunl<ach zabudowy
i zagospodaror,r,ania
terenunastQpnieprzveotorvaniematerialórvdo ogloszenia
przefargu na w_vkona
ni e proj ektu b udowl anego.
-5) po otrzymaniu decyz;i o w.arunkachzabudou+,i zagospodarorvania
terenr_;
przvtotorvanie materialón' do ogloszenraprzetargu na rwkonanie projektu
budorvlanego,
6) Po wv"konaniuprojektu budou4anegor,"yst4pieniez rmioskiem o r,,ndanie
poz*'oleniana budorvg,

7) ogloszenie przetargu .W zalehnoÉci od kosztórv inrvestycji okreélonych
w opracowanym kosztorysie inwestorskim r,rybranie jednego z trybów
przetargowych,
8) przygotorvanie ogloszenia o przetarga w prasie lub przeslanie ogloszenia
do B i uletynu Zamówieú Publicznych w Warszawie,
9) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
10)nydarvaniematerialów przetargowychoferentomudosiEpnianiedokurnentacii,
w_vjaSni anie oferentom zaistnialych rv4tpI i wo Sci,
I 1) przygotor,vaniezarzalzenia o por.l'olaniukomi sji przetargowej,
12) przeprowadzenie pr zetargú,
i3)analiza i ocena ofert pod wzglpdem fonnaino - prawnym z udziaiem Radc},
prawnego"sprawdzenieoferty pod wzglEdernzgodnoécispeinieniawvrnagaú
okreÉlonych
rv specyfikacji istotnychwaruinkówzarnórvienia,
14 ) wybór najkorzystniejszej oferty,
15) spisanieprotokoiu z przeprowaüonego przetargu,
16)powiadomieniewszystkichoferentówo wynikach przetargu,
17')r ozpafrzenie elventualnychprotestórv,
l8) po uplywie ustawowego tenninu przygotowanie umowy z r.lybranyrn
rvykonawc4
l9)przekazanie wvkonarvcy placu budowy wraz z'.
a) dokumentacj4techniczn4
b) dziennikiembudowy,
c) pozrvoleniernna budowE,
20) zapewnienienaüoru inwestorskiegona dan4 inwestycjE(branzowo)i nadzoru
autorskiego,
2l ) wspólpracaz wykonawc4 i nadzoremnad prowadzon4inwestycjq
22) kontrol a r ealizacji inwe stycji,
23) rozli czenie inwestycji fakturarni czgéciowymi,
24) powoianiekornisji do odbioru inwestycji,
25) dokonanieodbioruinwestycji,
26) caikow ite r ozliczenieinwestyc_l
i,
27)wydziat w ramach üiatania zapewni naüór inwestorski w zakresie:
a) inwestycji eleklrycznych.
b) inrvestycjiogólnobudorvlanych,
28¡ pozyskiwaniedotacji na realizacjEinwestycji:
a') przygotowanie i skladaniewniosków.
b) poszukiwanie Lródeluzyskaniadotacji lub kredy'tówpreferencyjnych,
c) skladanieinformacji - rozliczeíz uzyskanychdotadi i kredytów,
29)pracanad przygotowaniemwnioskórvinrvestycl,jnychdo budzetu,
30) sporz4dzaniesprarvozdah
statystycznychw zakresieinwestycji i remontów,
3 1) sporz4dzanieinformacji burmisfrzowi z realizacji inu,est_vcji.
32) prowadzenieremontówi inwesfycji ujqt,vchw budZecie,
33) prowadzeniesprawtelefonizacji,
34) lv zakresiedróg.
a) prowadzenieinrvestycjidrogorv_vch,
35) lv zakresiezamowiehpublicznych:
a)prowadzenie procedurzamór¡'ieú publicznych.
W zakresieintegracji zlJni4Europejsk4.
1) Narvi4zytvani
e i prorvadzen
ie rvspólpracvmiqdzl,narodorvej.
2'7 organizorvanie pracy w
zakresie prz-vgotowyrvania rmioskórv
o dofinansorvanie zadah grniny z funduszy lJE. funduszy rz4dowych
krajórv zachodnichi funduszy kaiorrych. lv tynr.

a) podejmowanie
rvszelkich
dziatah
zmierzaiacych
do pozyskiwaniainfonnacji o mozliwosciachdofinansowania,
b ) udzial wedlug potrzeb w szkoleniach i spotkaniach
instruictazowychprzygotowuj4c¡rch do opracowy\ ania rv t1,.rn
zakresiedokumentacji,
c ) przekazT,wanie
dla potrzeb pracowników informacji, które sa.im
potrzebnedo przygotor.qurvania
materialón,
J r
u
/ trvorzenie wewnQtrznej bazy danych o Érodkachfinansowvch
zlJE,
e ) utrzymywanie stalegokontaicu z dysponentamiSrodków,
0 merytoryczne opracowywanie lub wspólopracouywanre
w
zespoie
dokurnentacji
ciotycz4cej
wniosków
c dofi nanso'wy*anie zaérart"
.
10" Na stronie 24 skreÉla siQ slowa ., Samodzielne stanowisko ds Promocji",
a $ 43 otrzymu_ie
brzmienie:

$ 43 Do zakresu dzialania Wydzialu Zagospodarorvania Przestrzennego nale¡y
w szczególnoÉci.

z ustawyz dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i:ctgospodarowaniu

pr:estr:ennymD:. U. : 2003r. X{r80po:" ZI8):
1) Prowadzenie postgpowaú w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudo-wy
i decyzji o ustaieniu lokaiizacji celu public znego,w tym ciokonlwanie analizy.
- warunków i zasad zagospodarorvania terenu oraz j"go
zabudowy,
wynikaj4cych z przepisówodrpbnych, planu rniejscowego,studiurn lub
planu zagospodarou'aniaprzestrzennegowojewó dúwa;
- stanu faktycznego i prawnego terenu, na któryrn przewiduje
sip realizacjg
rnrvestvcji.
2) IJzgadnianiedecyzji o warunkachzabudowy i decyzji o ustaleniulokalizacji celu
publicznego z Wojewódzkirn Konserwatorem Zabyków w odniesieniu
do obszarów i obiektów ob-iqtychochron4 konsenvatorsk4.
3) Uzgadnianie decy4i o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publioznego z organami wlaáciwymi w sprawach ochrony gruntów róhych
i leSnychoraz melioracji wodnych.
4) Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego z u'ojervódzkim konsenvatorem przyrod-tt dziatajqc,ymw imieniu
Wojewody w odniesieniudo obszarówobjEtvchochron4na podstawieprzepisów
o ochronie przy'rody.
5) Uzgadnianiedecyzji o rvarunkachzabudorv,vi decyzli o ustaleniu lokalizacji celu
publicznegoz wlaSciwvn zarzqdc4drogi,w odniesieniudo obszarórvprzylegll,ch
do ulqtej rv planie projektowanejinrvestycjidrogorvej.
6l WystQpowaniew odnresreniudo decyzii o rvarunkach zabudowy i decl,zji
o ustaleniu lokalizacji celu publiczneso"o uzgodnienia ulmagane przepisamr
szczególnvmi.
7) T,awieszanie
rv formie postanowieniapostqpowanadministracyjnirchrv sprawach
ustaleniawarunkórv za,budony.
8) Sporzqdzeniepro,jektu dec_v',iio w,arunkachzabudorw i dec1,zli o ustaleniu
1okalizaili celu publi c znego.
91 W-vdarvanie decvzji o ustaleniu lokalizacii inrvestvcji celu oublicznego
w przypadkubraku planu miejscow.ego.

10)Wydawaniedecyzji o warunkachzabudowydla budorv-vobieltu budowlanego
lub
jego czqsci, a tak2e zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego,
w przypadkubraku planu miejscowego.
ll)Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy rv przypadku zmiany
sposobu
zagospodarowaniaterenu, w sy'tuacji obowitzywania planu uchwalonego przed
dniem I stycznia L995r. przypadk-ubraku planumiejscowego,
I 2) wydaw anie deq¡zji nakazui4cl'chwstrzymanie uzwkorvania terenu.
13)wydawanie decyzji nakazujacych przywrócenie poprzednÍego
sposobu
zagospodarorvania.
l4)Wydawanie decyzji o przeniesieniudecyzji o ustaleniu warunków zabudowv
na
rzecz innel osoby.
l5) Wydawaniedecyz¡io stwierdzeniuwygaÉniEciadecyzji.
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inwestycji celu publicznego.
l7)Wydarmnie decvzji o ustaieniu lokaiizac,ii inrvesrycji celu publicznego
w przypadku braku planu miejscowego.
l8)Wydawanie decirzji o przeniesieniudec¡rzjio ustaleniu rvarunkórvzabudolvy
na
rzecz innej osoby.
l9)Wydawanie decyzji okreSlaj4cychwysokoÉó oplaty w zwi4zku ze wzrostem
rvartoécinieruchomosci,na skutekuchrvaleniaplanu miejscowego,
20)Opracowlr'vanie projeklu studiurn uwarunkowaír i kierunhów zagospodarowania
przestrzennegogminy lub jego zmiany.
2l¡Organizac.¡a i realizacja procedury planistycznej zwi4zanej ze sporz4dzanietn
studiunr uwarunkowaú i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennegom i asta.
22) V/ykonywanie opracor,vanstudialnych i projektowyóir * zakresle planowania
przestrzenne go, zwiqzanych z w ü uzaniem poIi tyki przestrzennej.
23'¡ Analiza i przygotowywarue ocen zmian * ragospodarowaniu przestrzenn)im
Miasta^
24) Opiniowanie zatnierzeh i zadafi inwestycyjnych rniasta w zakresie zeodnoSci
z polityk4 przestrzenn4Miasta.
25)Opracowywanie wytycznych planistycznych dla podejmorvanych planótv
miejscowychw zakresierealizacjipolityki przestrzennejustaionej* Studiu*.
26) opracourywanie wytycznvch i opinii wynikai4c¡,ch z 2apisów planów
miejscor,vychi Studiurn oÍaz konsultacjawydawanychdecyz.liadministracyjnych
w zakresiezgodnoÉciz polityk4 przestrzenn4
Miasta.
27¡Przyjmowanie ruriosków analiza rvniosków rv sprawie sporz4üanra iub zmiany
planów miejscowych.
28) Analiza zasadnoéci przyst4¡lienia do sporz4dzenia planu i stopnia zgodnoÉci
przervidyrvanych rozrviqzahz ustaleniami studiurn.
29)Organizacja i realizacja procedury planistycznej zwi4zanej ze sporz4dzaniernlub
zmianqm iej scowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego
30) opracowyr,vaniepropozycji granic planu,przedmioti zak¡esjégo ustaleú.
31) Przygotowl'wanieniezbgdnychpodkladówmapow],chdo opruior"unia planu-ora-z
ustalanieniezbEdnego
zak¡esuprac planistycznych.
32¡Przyynowaniei rozpatrywaniewniosków do projektu planu.
33) W"vlozeniedo publiczneeowgl4du.
34)Przvjmowaniei rozpatrywanieuwag do planu, nprowadzaniezmian wynikaj4cych
z uniesionych uwag.
35) Przvgotowanie listy nieur,vzglqdnionvchurvág i przedstau,renieich Radzie
Miejskiel
36)Prorvadzenierejestruplanói.vmiejscovyl'shorazwnioskórv o rch sporz4dzenielub
zmiang, grornadzeniematerialórvz nirni zri4zanych orut prt""houlrrvanie ich
oryginalórv,w tyrn równiez uchylonychi nieoborvi4zuj4cych

2) przygotowywanie projektu zakladania,przeksztalcaniai likwidacji kulturalno
- oSwiatowychgminnych jednostek organizac,vj
nych oraz okreSlaniaich
zakresudzialalnoÉci,
3) przvgotowywanie propozycji nadarvania imion dla placówek oÉwiatorvych
i innych jednostek organizacyjnvch,
4) przygotowywanie propozycji ustaiania sieci i granic obwodów szkól
i przedszkoli prorvadzonychprzezEninq,
5) opiniowanie wniosków rvplywaj4cych od osób prawnych i frzycznych
w sprawach zalo2eniaszkól i przedszl<olí,
6) zapewnienie realizacji uprawnienia dzieci w wieku 6 lat do roczlego
przygotowania przedszkolnego,
7) przygotowywanie propozycji ustalania zasad, wprorvadzania oplat
za S'iadczeniaw przedszkolachi swieilicach szkolnycñ,
8) przygotowywaniepropozycji komisji konkursowejdlá wylonienia kandydata
na stanorviskodyrektora szkól i przedszkoli,
9) przygotowywanie propozycji oceny pracy dyrekrorów placórvek
oérviatowych.
l0)przedstawienle propozrycji w sprawie powotania i odwolania dlrektoróu.
placówek o3r,viatorvych,
1l)przedstawianie propozycai dotycz4cych rocznych arkuszy organizacji
placówek o$wiatowych,
12)przedstawianie burmistrzowi do akceptacji spraw nalez4cych do
lego
kornpetencji"a mianou'icie:
a) odmowg w sprawie zrealizowania uprawnienia dzieci w wieku ó lat do
rocznegoprzygotorvaniaprzedszkolnego,
b) postqpowanie administracyjne w
sprawie rodziców
dzieci
nie spelniaj4cychobowr4zku szkolnego,
c) wyrazanie zgody na czasowe zavneszanie zajEó w szkolach lub
przedszkolach z powodu epidernii, chorób, klEsk zywiolowych
i niekorzystnychwarunków atmosferycznych,
d) nydarvanie decyzji rv sprawie zezwolenia na nauczarueindywidualne
ucznialub dziecka 6 letniegorv domu.
13) wvstEporvaniez propoz¡'cj4 przyznania nagród dyreLlorom i nauczvcielom
szkól podstawowysh,
14)qrkonyrvanie zadan zwi4zanvch z reorganizacjq sieci szkolnej,
organlzowanie i kieror'vaniepracq komisji ds. restrukturyzacji sieci szkolnej,
l5) koordynowaniesprawdotycz4cychawansuzawodowegonauczycieli,
l6)prowadzenie nadzoru nad dzialatnoÉci4 szkél i piacówek oswiatowych
rv zakresiesprawadrninistrac__vj
nych,
)7)prowaüenie kontroli dzialalnoSci placówek kulturalnych oraz obiektów
sportowvch,
18)kontrola spelniania obowi4zku szkolnego lub obowi4zku nauki przez
mlodzie| w wieku 16 - l8 lat.
2. W z.akresie
kultury ochronyzabl,tkórv:
l) *ydarvanie zarzEdzeh w nagtl,ch przypadkach w celu zabezpieczenia
zabl'tkórv i niezwloczne zarviadamianieo t-vm lvo¡ervódzkiegokonienvatora
zabltkéw,
2'¡ zglaszenie wojewÓdzkiemu konserwatorowi zabpków
przedmiotórv
zasiuguj4cych na
rvci4gniEcie do rejestru zabl,tkórv dóbr kultury
nieruchomychorazkolekcji,
3) zglaszanierry-kopaliskarcheologicznvch,rvprowadzeniedoptat do biletórv
rvstqpu do obieklów zab¡ltkorwch. muzeóu' oraz srviadczonych uslug

hotelarskich i turyst5,cznych oraz tworzenie gminnych funduszy odnowy
zabfików,
4) dztalanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabS,tków
w zakresie uz¡'tkowania obiektu zabl4kowego zgodnie z zasadamiopieki nad
zabykami i w sposóbodpowiadaj4cyjego wartosci zabytkowej
3. w zakresietworzenia,l4czenia,przeksztalcania
i znoszeniabibliotek:
I ) przygotorvywanieprojektówstatutówbibliotek,
2l zapervnienie bibliotekom odpowiednich warunków dzialania i ronvoiua w szczegÓlnoSci:dostarczanie lokalu z odpowiednim wyposa2eniem,
irodkórv finansowych na prowadzenie bibliotek, w tym na zakup rnaterialów
bibliotecznych, doskonalenia pracownikórv oraz
pomoc metodyczn4
i hihlinmofi^--o

3) propori.¡. utwórzenia i utrzyrnaniabibliotek publicznych orazzapewnienie
im odporviednich r¡'arunków dzialania i rozrvoju. nadzorowanie bibliotek
publicznych.
4.W zakresiekultury:
I ) opracowyvanieprojektów planówrozwoju i upowszechniania
kultury,
2) organizorvanie i wspótdzialanie rv zakrésie upowszechnieniá kdtury
z
zainteresowanymi jednostkami
paústwowymi,
spóldzielczyrni,
fundacjami itp.,
3) propozvcje trvorzenia samorz4do*rych insf¡tucji kuitury dla których
prowadzenietaki ej dzialalnoÉcij est podstawowym celem statutowym,
4) prowadzenie ewidencji dóbr k-ultuqy nie upisanych do rejestru zabytków,,
a znaldul4cychsiq na tereru'eüiatania gminy,
5) nadzór i kontrola nad dziatalnoÉci4wlasnych placówek upowszechniania
kultury oraz prowadzonychprzez inne osoby pra\ rytei fizyczne oraz Lqdanie
od nich rozliczehze Srodkówpochodz4cychz budzetu,
6) wspóldziaianie ze spolecznyrnruchem kulturalnym
7) zlecanie organizacjomspolecznyrni ognivvomspolecznymruchu kulturalnego,
za ich zgodaol4dafi w zakresiekultury i przyznaniena ten cel odpowiednich
Érodkórv.
8) nadzori prorvadzenieremontówrv obiekcieamfiteatru,
9) wydawanie oraz odmowa rvydania zezwolenia na przeprowadzenieimprezy
masowej,
10)wydawanie decyzji o zakazieprzeprowaüenia imprezy masowej w przypadku
zlnlany warunków bezpieczeástwa decyduj4cych o wydaniu zeziolenia
na1ej przeprowadzenie,
11)wspótdzialania w ochronie, konserwacji, udostEpnianiui upowszechnianiu
zabytków
architektury koócielnej oraz ich dokumentacji, a tah2e aziet
kultury i sztuki o moty'wachreligrjnych stanorvi4cychwazn4 czESóüieüLctwa
kulturypolskie.¡,
12) przy gotowrywantepropozycjr ustanarvian
ia i przy znarvaniadorocznvchnagród
za osi4gnigcialv dzledzinietwórczoéciarfvstvcznei^
l3)prz¡igotourywanieprojektórvuchrvaiokreÉlaj4cychs'z.czegolorve
zasadyi tryb
przyznawanianagród,
l4) przygotorvv-wanre propozycji stypendiów dla osótr zajmui4cych sig
trvórczoSci 4 artystyczn4.upowszechni
aniern i ochron4dóbr kul iury,,
15)przygotowywanteprojektór.vuchwal okreSlaj4cychszczególowezasadyi trvb
prz)'zna\\
ania st¡pendióiv,
ló)nadzór nad dzialalnoéci4orkiestrvdgte,i

5. W zakresiesportu:
I ) organizowanieDni Jpdrzejowai innych imprezcykricznych,
2) wspóldziatanie zklubami i organizasjamisportowymi,
3) prowadzenie dzialalnosci rekreacyjnej rv okresie letmm
na zalewie
w JEdrzejowie.
4) opracowanie.kalendarza ímprez kulturalnych i sportowych na
dany rok
í ich realizacta5 ) prowadzenie rozliczeh i wewnEtrznej ewidencji sroclków frnansowyoh
pr'ryznany
klubom
sportowym, orgarúzacjom
spolecznym
i stowarz¡rszeniomorazamatorskiemu ruchowi kuituralnemu,
6 ) koord¡,nacja i nadzar nad prowadzonl,mi remontami obiektów rekreacyjno
sprrrtowych,jak: place zabalv, boiska sportorve oraz pomoc Érodowisku
lokalnelnu v; tvyorzeniunowych obiektów,
7 ) inicjowaniei koordynacjadzialaiklubów LZS,
8 ) nadzór i koordynacja irnprez sportouych rv ramach ferii zimowvch
oraz
podczasDni Jqdrzejowa.
6. W zakesie rozrvi4zyu,aniaproblernówalkoholouych:
1) udzielanie,odmowa udzielenia,cofanie, t*iana lub orzeknipciawvgaénipcia
zezwoleniana sprzedazi podarvanienapojów alkohoiorwch,
2) prowadzenie rejestrów udzielonych zezwolefi na sprzeduz i podawanie
napojów alkoholouych,
3) kontrola punktów prowadz4cychobrót napojarnialkoholorvyrni,
4) sporz4üanie
paústwowej Agenc"¡r
.okresowych sprawozdaÉ dla potrzeb
Rozu.i4zl.rvaniaproblemów Alkohol owvch,
5) zwiEkszanie dostEpnoScipomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób
uzaleimionychod alkoholu,

6) udzielanierodzinotn, \v których rvystppuj4problernyalkohoiorvepomocy
psychospolecznej
iprarvnej, a w szczególnoSci
ochrony przed przemoc4
rv rodzinie,
7) prorvadzenie profilaLf¡cznej dzielalnoici informacl,ine_i i edukacl,jnej
w szczegolnoscidla üieci i rnlodziezyI
8) ustalanie szczególorwchzasaduydawania i cofb.niazezwolehna prouadzenre
sprzedaíynapojów alkoholowych przeznaczonych
do spozyciana rniejsculub
pozamiejscemsprzeda2y,
9) rvspomaganiedzialalnoÉciinst5,tucji,stornarzyszeái asób fizy cznych, sluzqcej
rozwiqzywaniu problemów alkoholowych,
10)pobieranie optat za korzystanie z zezwoleít na sprzedai napojéw
alkoholonrych,
1I )przygotowywanieprojektów uchwai,
l2) wspólpracaz Gminn4 Komisjq RozwiazyrvaniaProblemórvAlkohclor.lych,
13) opracowlwanie proj ektów grninnego progamu profi laktyki i rozwi44wania
problemówalkoholowlch i sprawozdaúz jegowykonania.""
7. W zak¡esieprornocji.
I ) nawi4zywaniekontaktów z jednostkarniprornuj4cyrnigrniny na tereniei poza
granicamik.u:u.
2) promowaniegminy w prasie,radiu i telewizji,
3) rvspóidzialanieze Zwi4zkani Gmin.
1'¡ zbieranie danych w celu nawi4zania kontaktórv ekonornicznych osób
prowadz4ci'chdzialalnoéégospodarcz4
-s) zbieranieinformacji o..volnychmocachprzercbcv4,chprzecisiEbiorstt^¡.
6) udzial rv targach i wystawach promuj4cychgminp,

7'1 tworzenie i prowadzeniesvstemówinfonnacji gospodarczer,
8) stymulowanie nowych inicjatyw gospodarczych i
koordynowanie
nawi4zyrrvanie wspólpracy gospodarczej miasta i podrniotarni krajor-^.yrnr
i zagranicznymi,
9) analiza korzyÉci z nowych inicjatyw. gospodarczych,
w których miasto
zamrerzauczestnrczryó
z wlasnyrn kapitaiern,
l0) organizorvanieirnprezz udziatemprzedstawicielisamorze¡duorazprorvadzenie
spraw zwi4zanych7 ¡e_prezentacl4
rniastarv kra¡u,
I 1) stworzenie rnechanizmórv umozliwiajacych wplyrvanie
wspólnotv
mieszkaúców na dzialalnosó organów gminy (ankiety, sonda2e, telefon
obyrvatelski),
I 2) rvspólpraca z or ganizacjamí,insh,tuc-iarni kraj ow.r.rni,stowarzyszeniami
oraz
provradzenie dokumentacji zwi4zanel z przynaleinoSci4
JEdrzejowa do
organizacji i stowarzyszeú,

13)pror*radzerrie eu'idencji dokurrentacji przeksztaLcaria jednostek
otganizacyjnych
gminyorazspólek.w l'1órychgmínama udzialylut ákcje.
I 4) przygotor,rywanie
projek1órvuchrvalrv zakresieclziatarua
w5,dziatu"
8. Rozwijaniei popieraniedzialalnoSci
infarmacyjnej,
kulturalnej,podejmowanie
w celuinfonnowaniaspoleczeústwa
o szkociliwo$ci
narkomanii,
,godnie
z \lrymogamiokreilonymirv ustawie z dnia24.A4
.1997r. o przecir.idziaianiu
narkomanii(Dz. U. Nr 75 poz"469zpóin" zm.)
12.W g 45 skreSla
siqustEp4.
13.W $ 46 skreÉla
sigustEp16.
14.UstalasigbrzmienieRozdzialuXII w nastqpuj4cy
sposób:
'FiOZDZIAL XiI POSTANOWIEN1AKOÑCOWE

J U R M I S T R Z
fn*,. Í,eszek Ítapcta

Wykonanie zrz4üet:da powierza siESekretarzowiGminy

Zarz4dzeruewchodzi w 2ryciez ciniempodjqcia.

f ] U R M I S T R
ln*. Í,eszeh Ita¡tcta

