ZARZĄDZENIE NR 2/KU/10
BURMISTRZA STRZEGOMIA
z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Nr 67/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17
października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Strzegomiu zarządza się,
co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wprowadzonym
Zarządzeniem Nr 20/KU/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 1 września 2009r. w sprawie
wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi
1. Zarządzeniem Nr 30/KU/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 września 2009r w sprawie
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
2. Zarządzeniem Nr 34/KU/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 listopada 2009r w sprawie
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
3. Zarządzeniem Nr 35/KU/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 listopada 2009r w sprawie
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wprowadza się następujące
zmiany:
1) W § 6.1 pkt.6 otrzymuje brzmienie: „6) Wydział Inwestycji”
2) W § 9:
a) pkt.6) otrzymuje brzmienie:„6) Wydział Inwestycji 4 ½ etatów”
b) pkt 17a) otrzymuje brzmienie: „17a) Audytor Wewnętrzny 2 etaty”
3) W § 19 ust.1 punkt 6 otrzymuje brzmienie:„6) Naczelnik Wydziału Inwestycji, zastępca
naczelnika”
4) W § 21:
a) w ust.5 po pkt.14 dodaje się kolejno punkty 15),16), 17),18),19),20) w brzmieniu: „15)
Planowanie remontów placówek oświatowych i świetlic wiejskich 16) Opracowywanie
i aktualizacja WPI w zakresie realizowanych zadań 17) Zlecanie wykonania i nadzór nad
wykonaniem projektów budowlano-wykonawczych, kosztorysów i specyfikacji
technicznych 18) Przygotowywanie całokształtu spraw związanych z realizacją remontów
placówek oświatowych i świetlic wiejskich oraz ich rozliczanie zgodnie z zawarta umową,
weryfikacja ich kosztów i faktur. 19) Weryfikacja i opiniowanie projektów ( dokumentacji
technicznej) pod kątem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych oraz
zgodności z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.20)Współpraca
z komórkami organizacyjnymi, z dyrektorami placówek oświatowych oraz zarządcami
świetlic wiejskich w zakresie należącym do zadań wydziału”
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b) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. Do kompetencji i zadań Wydziału Inwestycji
należy
w szczególności: 1) Planowanie inwestycji gminnych, z wyłączeniem inwestycji drogowych.
2) Opracowywanie i aktualizacja WPI w zakresie zadań merytorycznych. 3) Zlecanie
wykonania i nadzór nad wykonaniem inwestycyjnych projektów budowlanowykonawczych, kosztorysów i specyfikacji technicznych. 4) Przygotowanie całokształtu
spraw związanych z realizacją i nadzór nad wykonywaniem inwestycji gminnych,
z wyłączeniem inwestycji drogowych. 5) Rozliczanie inwestycji zgodnie z zawartą umową,

weryfikacja ich kosztów i faktur. 19) Weryfikacja i opiniowanie projektów ( dokumentacji
technicznej) pod kątem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych oraz
zgodności z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.20)Współpraca
z komórkami organizacyjnymi, z dyrektorami placówek oświatowych oraz zarządcami
świetlic wiejskich w zakresie należącym do zadań wydziału”
b) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. Do kompetencji i zadań Wydziału Inwestycji należy
w szczególności: 1) Planowanie inwestycji gminnych, z wyłączeniem inwestycji drogowych.
2) Opracowywanie i aktualizacja WPI w zakresie zadań merytorycznych. 3) Zlecanie
wykonania i nadzór nad wykonaniem inwestycyjnych projektów budowlanowykonawczych, kosztorysów i specyfikacji technicznych. 4) Przygotowanie całokształtu
spraw związanych z realizacją i nadzór nad wykonywaniem inwestycji gminnych,
z wyłączeniem inwestycji drogowych. 5) Rozliczanie inwestycji zgodnie z zawartą umową,
weryfikacja ich kosztów i faktur. 6) Weryfikacja i opiniowanie projektów (dokumentacji
technicznych) pod kątem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych oraz
zgodności z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi. 7) Współudział
w organizowaniu przetargów na prace projektowe, inwestycyjne należące do zadań
wydziału. 8) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie należącym do
zadań wydziału.”
5) Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzegomiu stanowiący załącznik Nr 1 do
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego otrzymuje brzmienie określone jak
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
6) W załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Podział
zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wprowadza się
następują zmianę w I. pkt.12 p.pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) Wydział Inwestycji”.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 2 /KU/10
BURMISTRZA STRZEGOMIA
z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu.
Zgodnie z art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy
określa regulamin organizacyjny nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia. Ze względu
na wprowadzenie zmiany w dotychczas funkcjonującym Wydziale Inwestycji i Remontów
polegającej na przeniesieniu zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych i
świetlicach wiejskich wraz z etatem pracowniczym do Wydziału Gospodarki Lokalowej i
Remontów oraz przeniesie jednego etatu z Wydziału Gospodarki Lokalowej do Zespołu
Kontroli konieczne jest wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu. Wprowadzona zmiana nie pociąga za sobą zwiększenie
zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

BURMISTRZ
/-/ mgr Lech Markiewicz

Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
Zarządzenie Nr 2/KU/10
BURMISTRZA STRZEGOMIA
z dnia 3 lutego 2010r.

BURMISTRZ

WYDZIAŁ OŚWIATY KULTURY
I SPORTU
(WOś)
WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I OCHRONY
ŚRODOWISKA
(WKS)
WYDZIAŁ GOSPODARKI
LOKALOWEJ
(WGL)
WYDZIAŁ INWESTYCJI
(WI)
ZESPÓŁ RADCÓW
PRAWNYCH
(RPr)
ZESPOŁ ds. KONTROLI
(ZK)

BIURO ds. WSI
(BW)
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ANALIZ
(WZA)
GMINNY ZESPÓŁ
REAGOWANIA
(GZR)

RZECZNIK PRASOWY
(RzP)

SEKRETARZ GMINY

ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY

Z-ca B (RS)

SK

SG
PEŁNOMOCNIK ds. SZJ (PJ)

REFERAT BUDŻETOWY
(RB)

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
(WA)

WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI I
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
(WNZ)
WYDZIAŁ FUNDUSZY
EUROPEJSKICH
(WFE)
PEŁNOMOCNIK
ds. ROZWOJU GMINY
(PR)
WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH
(WSO)
URZĄD STANU CYWILNEGO
(USC)
REFERAT INICJATYW
GOSPODARCZYCH
(RIG)
BIURO OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ
I BEZPIECZEŃSTWA
(BO)

REFERAT PODATKOWY
(RP)

REFERAT
ADMINISTRACYJNO INFORMATYCZNY
RAI
BIURO OBSŁUGI
INTERESANTA
BOI
BIURO RADY
(BR)
GMINNE CENTRUM
INFORMACJI
(GCI)

