w sprawie zmiany Regulaminu OrganizacyjnegoUrzEduMiejskiego
w Jqdrzejowie.
Na podstawieart.39ust.2ustawyz dnia 8 marca1990ro samorz4dzie
gminnl.rn/tekstjednolityDz.U.z2001rNr 142poz.159l,zpó2.zm.l
zarzqüamco nastEpuje:
$1.
W Regulaminie OrganizacyjnyrnUrzEdu Miejskiego w Jqdrzejowie
wprowadzonymZarzqdzeniemNr 347105BurmistrzaMiasta Jqdrzejowa
z dnia14grudnia2005rwprowadzamnastqpuj4ce
zmiany:
l. W {| l0 ust.l pkt. 4 otrzlnnuje
brzmienie:
stanowiskads.AudynrWewnqtrznego".
,, 4) Samodzielnego
2. W $ 1I ust.l pkt. l0 otrzymujebrzmienie:
stanowisko
ds.AudytuWewnqtrznego
I AWf'.
,, 10)Samodzielne
3 . W $ l l u s t . 3d o d a j e s i q p kl lt . w b r z m i e n i u :
stanowiskods.AudytuWewnQtrznego
".
,, l 1/ Samodzielne
4. W $ 11 ust.7pkt.6i pkt.l0 otrzymuj4brzmienie:
Przestrzennego
:
,, 4/ WydzialZagospodarowania
aJnaczelnlk
- 3 etaty".
b/ stanowiskads.planowaniaprzestrzennego
,,10/Stanowiskods.Audytu WewnEtrznego- 1 etat".
5. W $ 15 ust.2pkt.4 otrzymujebrzmienie:
problemow4w jednostkachorganizacyjnych
,, 4) Kontrolq wewnQtrzn4
Urzqdu prowadzi osobazatrudnionana stanowiskuds. Audytu
WewnQtrznego".
6. W $ 28 ust.2otrz¡rmuje
bzmienie:
,, 2. BurmistrzmoZeupowa2niónaczelnikówwydzialóworazpracowników
Urzqdudo zalatwianiaw jego imieniuindyrvidualnych
sprawz zak¡esu
administracji publicznej, wl4cznie z prawem wydawaniadecyzji
administracyjnych,
postanowi
eñ i zaíwiadczei" .
- ust.1.w zakresiegospodarkikomunalnejna
7. W $ 40 zmieniasiqoznaczenia:
gospodarki
komunalnej".
,, ust.3.w zakresie
. ust.2.w zakresie
drógna,, ust.4.w zakresie
dróg".
. ust.3. w zakresie
oéwietlenia
ulic na tereniemiastai gminyna ,, 5.
w zakresie
oéwietlenia
ulic nate¡eniemiastai gminy".
. ust.4 w zakresie
gazownictwa
na,, ust.ó.w zakresie
gazownictwa
".
. oznaczetie'.
ust.5,6,7,8,9,10,11,12odpowiednio
na,,ust.7, 8, 9,
1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 , 1 4 . "
orazdodajesiqust.15w brzmieniu:
,,15.Zakup,naüór i utrzymaniestupówi tablicogloszeniowych."

-

L

-

8. W $ 41 skreSla
siqust.6,7 i 11orazzmieniasiqoznaczenia
odpowiednio
u s t . 8 , 91, 0 ,1 1 , 1 21, 3 ,1 4 ,l 5 , n a , , u s6t ., 7 , 8 , 9 , 1 0l,l i 1 2 . "
9. W $ 41 dodajesiEust.13w brzmieniu:
..I 3. w zak¡esie
promocji:
1) rozwijaniewspólpracyz miastamipartnerskimiz zagranicy,
2) opracowywanie
i zamawianiematerialówpromocyjnych- folderów,map,
gaüetów reklamowychtakichjak: proporczyki,czapkii inne...,
3) redagowanie
i zamieszczanie
w Intemecieinformacjibie24cych
dotycz4cychJqdrzej
owa,
4) wspólpracaz mediamiw zakresiepromocji miasta."
10.W$ 42 ust. 5 w zakresiegospodarkinieruchomoSciami
dodajesiqpkt.25
w brzmieniu:
,,25.Planowaniewykorzystaniagminnegozasobunieruchomoéci.',
I l. $ 43 otrzlmujebrzmienie:
,, Wyüial Zagospodarowania
Przestrzermego
przestrzennego
$ 43 Do zakresudzialaniaWydziatuZagospodarowania
nale2yw szczególnoSci
:
l) prowadzenie
postqpowaiw sprawiewydaniadecyzjio warunkach
zabudowyi decyzjio ustaleniulokalizacjicelupublicznego,w tym
dokonywanieanalizy:
- warunkówi zasadzagospodarowania
terenuorazjego zabudowy,
wyrikajqcychz przepisówodrqbnych,planumiejscowego,
studiumlub
planuzagospodarowania
przestrzennego
województwa;
- stanufaktycznegoi prawnegoterenu,na którymprzewidujesiqrealizacjq
inwestycji.
2) uzgadnianie
decyzjio warunkachzabudowyi decyzji o ustaleniu
lokalizacjicelupublicznegoz WojewódzkimKonserwatorem
Zabytków
w odniesieniudo obszarówi obiektówobjqtychochronqkonserwatorsk4.
3) uzgadnianie
decyzji o warunkachzabudowyi decyzji o ustaleniu
lokalizacjicelupublicznegoz organamiwlaéciwlnniw sprawachochrony
gruntówrolnychi leénychorazmelioracjiwodnych.
4) uzgadnianie
decyzjio warunkachzabudowyi decyzjio ustaleniu
lokalizacjicelu
publicznegoz wojewóükim konserwatorem
pnyrody üialaj4cymw
imieniuWojewodyw odniesieniudo obszarówobjqtychochron4na
podstawieprzepisówo ochronieprzyrody.
5) uzgadnianie
decyzji o warunkachzabudowyi decyzjio ustaleniu
lokalizacjicelupublicznegoz wlaéciwymzarzqdcqdrogi,
w odniesieniu
do obszarówpnyleglych do ujEtejw planieprojektowanejinwestycji
drogowej.
6) uzgadnianie
decyzjio warunkachzabudowyz Wojewod4Swiqtokzyskim,
w zak¡esiezadañrzqdowych- w przypadkuinwestycjizlokalizowanejna
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terenachpÍzeznaczonych
na ten cel,w planiemiejscowym,który utracil
wa2noióz koúcem2003roku,
7) uzgadnianie
decyzjio warunkachzabudowyz ZarzqdemWojewództwaw
zak¡esiezadaúsamorz4dowych
szczeblawojewódzkiego- w przypadku
inwestycjizlokalizowanejna terenachprzeznaczonych
na ten cel w
planiemiejscow)ryn
który utracilwa2no6ó
z koúcem2003roku,
8) uzgadnianie
decyzjio warunkachzabudowyz Zarzqdempowiatuw
zakresiezadaúsamorz4dowych
szczeblapowiatowego-w przypadku
inwestycjizlokalizowanejna terenachprzeznaczonych
na ten cel w
planiemiejscowynktóry utracilwa2noéó
z koúcem2003roku,
9) uzgadnianie
decyzji o warunkachzabudowyz WlaéciwymOkrqgowym
Zarz4demGospodarkiWodnejodniesieniudo przedsiqwziEó
wS.nnagaj4cych
uzyskaniapozwoleniawodnoprawnego
w przlpadkugdy
organemI instancjijest Wojewoda
10)wystqpowanie
w odniesieniudo decyzjio warunkachzabudowyi decyzji
o ustaleniu
lokalizacjicelupublicznego,
o uzgodnienia
wymagane
przepisamiszczególnymr.
11) zawieszanie
w formiepostanowienia
postqpowaú
administracfnych w
sprawachustaleniawarunkówzabudowy.
12)sporz4dzenie
projektudecyzjio warunkachzabudowyi decyzjio
ustaleniu
lokalizacjicelupublicznego.
13)wydawaniedecyzjio ustaleniulokalizacjiinwestycjicelupublicznegow
przypadku
brakuplanumiejscowego.
l4)wydawaniedecyzjio warunkachzabudowydla budowyobiektu
budowlanego
lubjego czqéci,a tak2ezmianysposobuuZytkowania
obiektubudowlanego,
w przypadkubrakuplanumiejscowego.
15)wydawaniedecyzji nakazujqcychwstrzymanieu2ytkowaniaterenu.
16)wydawaniedecyzjinakazuj4cych
przywróceniepoprzedniego
sposobu
zagospodarowania.
17)wydawanie
decyzjio stwierdzeniuwygaéniqciadecyzjio warunkach
zabudowy.
18)przekazywanie
Ma¡szalkowiWojewództwakopii decyzjio ustaleniu
lokalizacjiinwestycjicelupublicznegoo maczeniuwojewódzkim.
19)wydawanie
decyzjio przeniesieniu
declzji o ustaleniuwarunków
zabudowyna rzeczinnejosoby.
20)wydawaniedecyzjio przeniesieniu
decyzjio ustaleniulokalizacji
inwestycjicelupubliczneg
o na rzeczinnej osoby.
2l )wydawaniedecyzjiokreélaj4cych
wysokoSó
oplatyw zwi4zkuze
wzrostemwartoécinieruchomoéci,
na skutekuchwaleniaplanu
miejscowego,
22)opracowywanie
projektustudiumuwarunkowaúi kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy lub jego zmiany.

23)opracowywanie
projektówplanówmiejscowychzagospodarowania
przestrzennego
lub ich zmiany.
24)organizacjai realizacjaproceduryplanistycznej zwíqzanejze
sporz4dzaniem
studiumuwarunkowaúi kierunkówzagospodarowania
przestrzennego
miastai planówmiejscowych.
25)wykony.wanie
opracowaústudialnychi projektowychw zakresie
planowaniaprzestzennego
z wdraianiempolityki
, zwiqzanych
przestrzennej.
26)opiniowaniezamierzeni zadai inwestyclnych miastaw zakresie
zgodnoéciz polityk4przestrzennq
Miasta.
27)opracowywanie
wytycznychplanistycznych
dla podejmowanych
planów
miejscowychw zakresierealizacjipolityki przestrzennej
ustalonejw
Studium.
28)opracowyrvanie
wltycznych i opinii wynikaj4cychz zapisówplanów
miejscowychi Studiumorazkonsultacjawydawanychdecyzji
administracy'nych
w zakresiezgodnoéciz politykqprzestrzenn4
Miasta.
29) przylmowaniewnioskówanalizawnioskóww sprawiesporzadzania
lub
zmianyplanówmiejscowych.
30) pracestudialnei analizy,w tym wykonylvanieanalizdotycz4cych
zasadnoéci
przyst4pienia
do sporz4dzenia
planui stopniazgodnoéci
przewidywanych
rozwiqzaiz ustaleniamistudium.
3 I )organizacja
i realizacjaproceduryplanistycznej zwiqzanejze
sporz4dzaniem
lub zmian4miejscowychplanówzagospodarowania
przestrzennego.
32)opracowyrvanie
propozycjigranicplanu,przedmioti zakresjego ustaleú.
33) przygotowyrvanie
niezbqdnych
podkladówmapowychdo opracowania
planuorazustalanieniezbEdnego
zak¡esupracplanistycznych.
34) przlmowanie i rozpatrywanie
wnioskówdo projektuplanu.
35)wylo2eniedo publicznegowgl4duprojektuplanumiejscowegow tyn
organizowanie
dyskusjipublicznejnadprzyjqtymiw projektach
rozwiqzaniami.
36) przyjmowaniei rozpatrywanie
uwagdo planu,wprowaüaniezmian
wynikaj4cychz wniesionychuwag.
37) przygotowanielisty nieuwzglEdnionych
uwagi przedstawienie
ich
RadzieMiejskiej
38) prowadzenie
rejestruplanówmiejscowychorazwnioskówo ich
sporz4dzenie
lub zmianE,gromadzenie
materialówz nimi zwiqzanych
orazprzechowy.wanie
ich oryginalów,w t),rnrównieZuchylonychi
nieobowiqzuj4cych.
4O)opracowyuv
anieanalizzmianw zagospod¿rowaniu
przestrzennym
gminy
w celuocenyaktualnoSci
studiumuwarunkowaúi kierunków
zagospodarowania
przestrzenne
go orazplanówmiejscowych.

-54 I )opracowyrvanie
wieloletnichprogramówsporz1dzania
planów
miejscowych.
42)koordynacj
a i integracja procesówsporz4dzania
planówmiejscowych.
43) prowadzenie
archiwumplanówmiejscowychi imych opracowaúz
zak¡esuplanowaniaprzestrzennego.
44)udostqpnianie
zainteresowanym
wgl4dudo studiumlub miejscowych
planówzagospodarowan
ia przestrzennego.
45)wydawaniezainteresowanlm
wypisówi wyrysówze studium
uwarunkowaii kierunkówzagospodarowania
przestrzennego
gminy lub
miejscowychplanówzagospodarowania
przestrzennego.
46)kierowaniewezwai o uzupelnienieformalno-prawnych
brakówpodan
(wniosków)w sprawiewydaniawypisówi wyrysówz miejscowych
planówzagospodarowania
przestrzennego
lub studium.
47) informowaniewnioskodawców
podania( wniosku) w
o pozostawieniu
sprawle
wydaniawypisówi wgysów z miejscowychplanówzagospodarowania
lub studiumbez rozpoznania
jego braków
wobecnie uzupelnienia
formalno-prawnych.
48) prowadzenie
rejestrudecyzjio warunkachzabudowy,ustaleniu
lokalizacjiinwestycjicelupublicznegoorazpozwoleúna budowE.
49) prowadzenierejestruwydanychdecyzjio ustaleniulokalizacjiinwestycji
celupublicznegoo znaczeniu
powiatowyrni gminnl,rn.
5O)wydawanie
zaíwiadczetlr
o przeztaczeniu
gruntów,stosowniedo ustaleú
miejscowego
planuzagospodarowania
przestrzemego.
5l ) wydawaniezaíwtadczen
w przypadkubrakuplanumiejscowegow
odniesieniudo nieruchomoéci
objEtychwnioskiem,
52)wydawaniezaíwiadczeh
o przeznaczeniu
gruntów,stosowniedo ustalei
studiumuwarunkowarii kierunkówzagospodarowania
przestrzennego
miastai gminy .
53)wydawaniezaíwiadczen
o niesprzecznoéci
zalesieniaüialek , stosownie
do ustaleáStudiumUwarunkowaúi kierunkówzagospodarowania
przestrzennego
miastai gminy.
54) wydawanieopinii o zgodnoSci
lokalizacjiobiektówprzeznaczonych
do
magazynowania
alkoholiz planemmíejscowychiprzepisami
szczególnymi
54)opiniowanie
podzialównieruchomoéci
w formiepostanowieúi opinii, w
kwestiizgodnoéciz ustaleniamiplanumiejscowego,
a w prz)?adkubraku
planuz przepisamiszczególnymi
55) prowadzenie
wszelkichprocedurprzetargowychzwiqzanych
z wyborem
wykonawcóww zakresiesporzadzs¡i¿
projektówplanówmiejscowych,
projektówdecyzjio warunkachzabudowy,projektówstudium
uwarunkowaúi kierunkówzagospodarowania
przestrzennego
(w tyrn
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aktualizacji), operatówszacunkowych
zwi4zanych
ze wzrostemwartosci
nieruchomo5ci
na skutekuchwaleniaplanumiejscowego
12.I 47 otrzymujebrzmienie:
stanowiskods.Audytu WewnEtrznego.
,,Samodzielne
$ 47.1.Do zak¡esuüialania stanowiskanaleLyw szczególnoéci:
- audytor
1) efektywnezarzrylz.anie
samodzielnym
stanowiskiem
wewnQtrzny
zgodnieze StandardamiaudytuwewnQtrznego
wjednostkach
sektorafinansów
publicznychi dobrqpraktyk4 tak by zapewnió
jednostcewartoécidodanej.
przysporzenie
2) dostarczenie
BurmistrzowiJqdrzejowa
ocenywykorzystaniaSrodków
publicznych,a tak2ewspomaganie
i poprawianieefekty"wnoéci
zarzqdzania
w celupoprawieniaracjonalnoéci
wykorzystaniaérodków
publicznych.
3) wspieraniedzialanjednostkipoprzezrozpoznawante
iocenqznacz4cego
ryzyka, przyczyniantesiEdo usprawnieniasystemuzuz4dzaniaryzykiem
poprzezocenQtegosystemui doradztwow tym zakresie.
4) ocenaskutecznoÉci
i efektywnoécimechanizmów
kontroli oraz cirylego
doskonalenia
poprzezidentyfikowanieslabychpunktówsystemukontroli
jeüostk4 dzialalnoécioperacljneji systemu
w obszarzezarzqdTania
informatycznego.
5) usprawnianie
procesówza pomoc4którychustalanei komunikowanesq
celei wartoScijednostki,monitorowaniarealizacjicelóworazochrony
zasobów.
6) dzialaniezgodneze standardami
audyu wewnqtrznego
w jednostkach
sektorafinansówpublicznychorazstandardami
kontroli finansowejw
jednostkachsektorafinansówpublicznych.
7) obowi4zkiemaudytorajest rzetelne,obiektywnei niezale2ne..
a) ustaleniestanufaktycznegow zakresiefunkcjonowania
gospodarki
finansowej,
b) okreélenieoraz analizaprzyczg i skutkównieprawidlowoéci,
c) przedstawienie
uwag,wnioskówi opiniiw sprawieusuniqcia
nieprawidlowoSci
orazsposobiezapobiegania
ich powstawaniuw
przyszloSci,
8) badaniewiarygodnoéci
sprawozdania
finansowego
oraz sprawozdania
z
wykonaniabud2etupoprzezsprawdzenie
a) przesfrzegania
zasadrachunkowoéci,
b) zgodnoécizapisóww ksiqgachrachunkowych
z dowodami
ksiqgowlnni,
c) zgodnoécisprawozdania
finansowego
orazz wykonaniabuüetu z
zapisamiw ksiqgachrachunkowych.
9) ocenasystemugromadzenia
Srodkówpublicznychi dysponowania
nimi
orazgospodarowania
mieniem.
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I 0)ocenaadekwatnoSci,
efektywnoécii skutecznoéci
systemówkontroli,
przestrzegr::,a
procedurkont¡oliorazprzeprow
adzaniaocenycelowo3ci
zaciaganiazobowiqzaí fi nansowych.
I I )ocenaprzestrzegania
zasadlegalnoéci,celowoÉci,gospodarnoéci,
rzetelnoSci,
przejrzystoéci
i jawnoÉciw dokonyrvaniu
wydatkówpoprzez
uzyskaniemo2liwienajlepszychefektóww ramachposiadanych
érodków.
l2)opracowanieco najmniejcorocznie,analizyryzykazarzuiz¡fiv
organizacj4przy
wspóludzialeBurmistrzaJqdrzejowa,
Zastg)cy
Burmistrza,Sekretarza
Miastai SkarbnikaMiasta.Opiniekierownictwa
wyZszegoszczeblapowinnybyóuwzglqdnionew planiedzialania.
13)opracowanie
rocmego(operacyl'nego)
planuaudy,tuopartegona analizie
zgodniez celamiorganizacji,priorytety.
ryzyka,okreSlajqcego
I 4)opracowanie,
napodstawiewyników malizy ryzyka,dlugoterminowego
(strateg
icmego)planuaudytuobejmuj4cegowszystkieobszaryüialaria
GminyJEdrzejów.
I 5)rzetelnei profesjonalne
wykonaniezadaúaudytowychprzewiüianychw
planieaudytujak równie2zadai pozaplanowych.
16)skladanie
okresowychsprawozdaiz dzialalnoí;ci
audytowej,zgodniez
przepisamiBurmistrzowiJEdrzejowa
na tematceludzialaniaaudytu
wewnQtrznego,
uprawnieú,odpowiedzialnoSci
orazstopniawykonania
planu.Sprawozdania
winny obejmowaózagadnienia
dotyczqce
znaczqcychzagrolenryzykiem, systemukontroli, zarzqüaniagmin4 oraz
innezagadnienia,
którychomówieniawyrnagalub oczekujeBurmistrz
Jqdrzejowa.
17)wspó$racaz audytoramizewnqtrznymi,Regionaln4IzbqObrachunkow4
i NIK.
2. AudytorwewnQtrzny
pozostajew bezpo3redniej
zalehnoícislu2bowejod
Burmistrza.
13.W $ 48 ust.l dodajesiqpkt.15w brzmieniu:
mieszkaniow)'rn
,, l5l Gospodarowanie
zasobemgminy."

ii2
Wykonanie zarz4dzsni6pswierza siE SekretarzowiGmrny.

$3
Zarzqdzeniewchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.
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