Zarzgdzenie Nr 194/B/2019
Burrnistrza Miasta i Grniny Serock
z dnia 27 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzcdu Miasta i Grniny w Serocku

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sarnorzqdzie grninnyrn
(Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zrn.) zarzqdzam, co nastgpuje:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzgdu Miasta i Grniny w Serocku, stanowiqcyrn zahcznik
do Zarzqdzenia Nr 227/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 3 1 grudnia 2018 roku
w sprawie nadania Regularninu Organizacyjnego Urzgdu Miasta i Grniny w Serocku,
wprowadza sig nastgpujqce zmiany:
1. W

9 4 ust. 2 otrzymuje brzrnienie: ,

,,2. W sktad Urzqdu wchodzg nastgpujqce referaty, w tym stanowiska kierownicze:
I)Referat Spraw Obywatelskich - SO
W Referacie funkcjonuje Urzqd Stanu Cywilnego- USC
a) Kierownik Referatu, ktory petni rowniei funkcjg Kierownika Urzgdu Stanu
Cywilnego
b) Zastgpca Kierownika Urzgdu Stanu Cywilnego
C) 1stanowisko pracy ds. ewidencji ludnoici i dowodow osobistych
2) Referat Administracyjno-Gospodarczy AG
a) Kierownik referatu
b) 1stanowisko ds. adrninistracyjno-organizacyjnych
c) 3 stanowiska ds. adrninistracyjnych
d) 1stanowisko ds. inforrnatyki
e) 1stanowisko ds. dziaialnoici gospodarczej
f) 1stanowisko - pracownik gospodarczy
g) 1stanowisko ds. archiwum
h) 3 stanowiska - sprzqtaczka
3) Referat Finansowo-Budietowy - FN
a) Skarbnik - gl6wny ksiggowy budietu - Kierownik Referatu
b) Zastgpca Skarbnika
c) 2 stanowiska ds. ksiggowoici budietowej
d) 1stanowisko ds. ksicgowoici i plac
e) 2 stanowiska ds. ksiggowoici
4) Referat Podatk6w, Optat Lokalnych iWindykacji PW
a) Kierownik Referatu
b) 2 stanowiska ds. ksiggowoici podatkowej

-

-

c) 3 stanowiska ds. windykacji
d) 4 stanowiska ds. wymiaru podatkow i optat
5) Referat Przygotowania i Realizacji lnwestycji - PRI; w Referacie funkcjonuje Zespot
ds. pozyskiwania funduszy zewnetrznych - ZFZ, ktorego szczegotowy zakres zadari
oraz organizacjq okreila $15 niniejszego Regulaminu
a) Kierownik Referatu
b) 1stanowisko inspektora nadzoru
c) 1stanowiska ds. zarnowieri publicznych
d) 3 stanowiska ds. przygotowania inwestycji
e ) 1stanowisko ds. rozliczania inwestycji
f) 2 stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zewnqtrznych
g) 1stanowisko ds, drogownictwa
6) Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju - GP
a) Kierownik Referatu
b) 3 stanowiska pracy ds. geodezji i gospodarki gruntarni
c) 2 stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
d) 1stanowisko pracy ds. planowania rozwoju lokalnego
7) Referat Ochrony $rodowiska, Rolnictwa i Leinictwa - OSRL
a) Kierownik Referatu
b) 1stanowisko pracy ds. ochrony irodowiska
c) 1stanowisko pracy ds. rolnictwa
d) 3 stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami
8) Referat Organizacyjno-Prawny - RMP, w Referacie funkcjonuje Biuro Rady Miejskiej
- BRM ktorego szczeg6towy zakres zadah oraz organizacje okreJla 518 niniejszego
Regulaminu
a ) Kierownik Referatu
b) 1stanowisko pracy ds. kadrowo-organizacyjnych
c) 1stanowisko pracy ds. organizacyjnych
d) 1stanowisko pracy ds. obstugi sekretariatu
e) 2 stanowiska ds. obstugi Rady Miejskiej
9) Referat Komunikacji Spotecznej - KS
a) Kierownik Referatu
b) 1stanowisko pracy ds. prornocji i wizerunku
c) 1stanowisko pracy ds. komunikacji spotecznej
d) 1stanowisko pracy ds. obstugi lzby Pamiqci
10) Referat Zarzqdzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczehstwa - ZKOC.
W Referacie funkcjonuje Strai Miejska - znak S M
a) Kierownik Referatu, ktory pelni rowniei funkcje Kornendanta Straiy Miejskiej
b) Zastqpca Komendanta Straiy Miejskiej,
c) stanowisko pracy ds. zarzqdzania kryzysowego i ochrony przeciwpoiarowej
d) strainicy miejscy - 8 stanowisk
e) centrum dyiurne - 4 stanowiska
11) Radca Prawny - RP
12) Petnomocnik Burmistrza do spraw ochrony inforrnacji niejawnych - PT
13) lzba Pamieci w Serocku - IP - zadania w zakresie dziatania lzby wykonuje Referat
Komunikacji Spolecznej
14) Koordynator ds. sportu - KO

2.

5 17 otrzymuje brzmienie:
,§ 17

Referat Ochrony Srodowiska, Rolnidwa i Lefnidwa
1. Do zakresu Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lelnictwa naleiq nastgpujqce
zadania wtasne:
1) Zadania wynikajqce z ustawy o utrzymaniu czystoici i porzqdku w gminach:
a) wydawanie zezwoleh na prowadzenie dzialalnoici w zakresie:
- oproiniania zbiornikow bezodptywowych i transportu nieczystoici ciektych,
- wydawanie zezwolen na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierzqt,
grzebowisk i spalarni zwtok zwierzqcych i ich czqici,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzqtami,
b) prowadzenie postgpowan administracyjnych wynikajqcych z ustawy o utrzymaniu
czystoici i porzqdku w gminach,
C) dokonywanie wpisow do rejestru dziaialnoici regulowanej w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wlaicicieli nieruchomoici,
d) nadzor nad dziatalnoiciq przedsiqbiorcow prowadzqcych dzialalnoie w zakresie
odbierania odpadow komunalnych i nieczystoici cieklych,
e) wspolpraca z Miejsko - Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej w Serocku
w zakresie utrzymania czystoici i porzgdku na terenie Gminy,
f) organizacja, koordynacja i nadzor nad funkcjonowaniem gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi,
g) wspolpraca z Miejsko - Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej w Serocku
w zakresie likwidacji dzikich wysypisk imieci.
2) Zadania wynikajqce z ustawy o odpadach:
a) prowadzenie postgpowan w sprawie nakazywania wlaicicielom nieruchomoici
usuwania odpadow magazynowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonych,
b). o~iniowanie
zezwolen na zbieranie illub ~rzetwarzanieod~adow.
.
3) Zadania wynikajqce z ustaw prawo ochrony irodowiska i o ochronie przyrody:
a) opracowywanie program6w z zakresu ochrony irodowiska,
b) prowadzenie postqpowan dotyczqcych oceny oddziatyania na irodowisko
planowanych przedsiqwziqt,
c) prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierajqcych informacjq
o irodowisku oraz udostqpnianie ich obywatelom,
d) podejmowanie dzialan w przypadku zwyktego korzystania ze irodowiska przez
osoby fizyczne:
- nakazywanie osobie fizycznej eksploatujqcej instalacje lub urzqdzenie
wykonania w okreilonym czasie czynnoici zmierzajqcych do ograniczenia ich
negatywnego oddziatywania na irodowisko,
- wstrzymanie uiytkowania instalacji, z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia,
w razie naruszenia wymagan dotyczqcych eksploatacji tej instalacji,
- nakladanie obowiqzku ciqgtych pomiarow wielkoici emisji w razie
wprowadzania do irodowiska znacznych iloici substancji lub energii,
- ustalanie wymagan w zakresie ochrony irodowiska dotyczqcych eksploatacji
instalacji, z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia, jeieli jest to uzasadnione
koniecznoiciq ochrony irodowiska,
e) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisow o ochronie
irodowiska,
~~

wystqpowanie do wojewodzkiego inspektora ochrony irodowiska o podjqcie
odpowiednich dzialan bqdqcych w jego kornpetencji, jeieli w wyniku kontroli
stwierdzono podejrzenie o naruszeniu przepisow o ochronie irodowiska lub ich
naruszenie,
g) wydawanie zezwolen na usuwanie drzew i krzewow, naliczanie oplat za usuwanie
drzew i krzewow oraz naliczanie kar za usuniecie drzew i krzewow bez
wymaganego prawern zezwolenia,
h) przedkladanie marszalkowi wojewodztwa inforrnacji o rodzaju, iloici i rniejscach
wystqpowania substancji stwarzajqcych szczegolne zagrozenie dla irodowiska,
i) ustanawianie i znoszenie pornnikow przyrody oraz nadzor nad pornnikarni
przvrodv,
j) prowadzenie
spraw zwiqzanych z
przyznawaniern dotacji celowych
na przedsiqwziqcia sluiqce ochronie irodowiska gospodarce wodnej.
4) Zadania wynikajqce z ustawy o ochronie zwierzqt:
a) opracowywanie i realizacja Programu opieki nad bezdomnyrni zwierzqtarni,
b) prowadzenie postepowan administracyjnych zmierzajqcych do odebrania
zwierzqcia - przypadki znqcania siq nad zwierzqtarni,
c) wydawanie zezwolen na prowadzenie hodowli lub utrzyrnywanie psa rasy
uznawanej za agresywnq.
5) Pozostate zadania:
a ) nakazywanie
wlaicicielowi
gruntu
przywrocenie
stanu
poprzedniego
lub wykonanie urzqdzen zapobiegajqcych szkodom - jezeli spowodowane przez
wlaiciciela zrniany stanu wody szkodliwie wplywajq na grunty sqsiednie,
b) zatwierdzanie ugody miedzy wlaicicielarni gruntu w sprawie zrniany stanu wody
na gruntach,
c) opiniowanie cofniqcia albo wygainiqcia koncesji na wydobywanie kopalin ze zloi,
d) opiniowanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie ztoi kopalin
i wydobywanie kopalin ze zioi,
e) przyjrnowanie zgloszen o zarniarze przystqpienia do wykonywania prac
geologicznych,
f) opiniowanie projektow robot geologicznych,
g) opiniowanie planu ruchu zakladu gorniczego,
h) uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakladu gorniczego,
i) wspotpraca z instytucjarni dzialajqcyrni na rzecz rolnictwa : Stacja ChernicznoRolnicza, WIORIN, KRUS, WODR, GUS, ARiMR, Powiatowy Lekarz Weterynarii
w zakresie:
- organizacji pobierania prob glebowych,
- ochrony roilin,
- wydawania zaiwiadczen o pracy w gospodarstwie rolnym,
- szacowania szkod w uprawach rolnych,
- udzial w spisach rolnych,
- skladanie do GUS sprawozdan w sprawie szacowania plonow, zbiorow oraz
stanu pogtowia zwierzqt gospodarskich,
prowadzenie
spraw zwiqzanych z wyborarni do lzby Rolniczej,
j)
k) opiniowanie planow odlowu zwierzyny oraz zglaszanie koordynatorowi ds.
lowiectwa i gospodarki leinej dzikich zwierzqt zabitych w wypadkach
kornunikacyjnych,
f)

wydawanie zaiwiadczen w oparciu o ustawq z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu
okresow pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego staiu
pracv,
m) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi oraz osob zastuionych.
2. Zadania zlecone:
1) Zwalczanie chorob zakainych u zwierzqt: przyjmowanie i przekazywanie zgtoszen o
podejrzeniu zachorowania lub stwierdzenia zachorowania zwierzqt na chorobq
zakainq. W przypadku watqsajqcego siq zwierzqcia chorego lub podejrzanego o
wiciekliznq podjqcie dziatan majqcych na celu odizolowanie i przebadanie
weterynaryjne. W razie niemoinoici podjqcia w/w dziatan powiadomienie sqsiednich
gmin i najbliiszego komisariatu policji.
2) Ochrona roilin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami:
a) przejmowanie informacji o pojawieniu siq chorob i szkodnikow,
b) wzywanie do wykonania czynnoici ochronnych roilin i stosowania zastqpczego
wykonania zabiegow.
3) Kontrola i nadzor nad likwidacjq upraw maku i konopi.
4) Wydawanie nakazow zniszczenia zasiewow lub nasadzen o nieodpowiedniej
zdrowotnoici.
5) Podawanie do publicznej wiadomoici zarzqdzanych przez panstwowego lekarza
weterynarii tymczasowych irodkow ochrony i nadzor nad ich wykonaniem."
I)

3. Po 5 23 dodaje siq 5 23a w brzmieniu:
,,Koordynator ds. sportu
Do zakresu dziatania koordynatora ds. sportu nalezy:

1) organizowanie i wspotorganizowanie kluczowych dla Miasta i Gminy Serock imprez
sportowych,
2) organizacja imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy Serock z podmiotami
zewnqtrznymi oraz spotkq gminnq,
3) przygotowywanie projektu i realizacja kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych,
4) planowanie i realizacja budietu finansowego w czqici dotyczqcej imprez sportowych,
5) wyznaczanie kierunkow rozwoju Miasta i Gminy Serock w zakresie organizowanych
imprez sportowo-rekreacyjnych,
6) opracowywanie projektow planow imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych
przez roine podmioty i organizacje na danym terenie, dofinansowywanych przez
jednostki samorzqdu terytorialnego;
7) nadzor nad organizacjq Miqdzyszkolnych lgrzysk Mtodzieiy Szkolnej Szkot
Podstawowych oraz Gimnazjow na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock,
8) organizacja czasu wolnego w okresie wolnym od nauki w szkotach (ferie zimowe, lato
w mieicie, animator na boiskach, imprez wg. ustalonego kalendarza),
9) organizacja wypoczynku dzieci i mtodzieiy w ramach wymiany miast partnerskich,
10) opracowywanie projektow uchwat, zarzqdzen oraz innych aktow wewnqtrznych,
dotyczqcych rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym dokumentow
strategicznych,
11) tworzenie i udostqpnianie relacji z wydarzen sportowych na stronq internetowq
i do informatora gminnego, promocja wydarzen sportowo-rekreacyjnych, wydarzen
na stronie www, portalach spotecznoiciowych,

12) popularyzacja sportu i czynnego wypoczynku oraz dzialania promocyjnomarketingowe,
13) wspotpraca z placowkami oiwiatowymi oraz stowarzyszeniami w zakresie rozwoju
sportu i organizacji imprez sportowych,
14) przygotowywanie dokumenatcji w sprawach nagrbd i stypendibw,
15) identyfikowanie frbdet i mozliwoici wsparcia zewngtrznego (publicznych funduszy
krajowych i europejskich oraz sponsorskich) dla dzialalnoici w dziedzinie sportu
Miasta i Gminy Serock oraz wsp6ipraca przy realizacji wnioskow z innymi
jednostkami,
16) prowadzenie rejestru oraz spraw zwiqzanych z organizacjq kgpieliska na terenie
Miasta i Gminy Serock."

4. Zalqcznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miasta i Gminy w Serocku
otrzymuje brzmienie okreilone w zatqczniku do niniejszego zarzgdzenia.

Wykonanie zarzqdzenia i nadzor nad jego realizacjq powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy
Serock.

43
Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem 1stycznia 202Or.

Zalgcznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzedu Miasta i Grniny w Sermku
zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 194/8/2019
Burrnistna Miasta i Grniny Serock
z dnia 27 grudnia 2019 roku
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SKARBNIK
REFERAT FINANSOWO-BUDIETOWY

2.

REFERAT GOSPODARKl GRUNTAMI,
PLANOWANlA PRZESTRZENNEGO IROLWOJU
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4. U U D STANU CYWlLNEGO

3. REFERAT OCHRONY SRODOWS
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1. REFERAT ORGANIZACYJNO-PRAWNY
2. BlURO RADY MlUSKlU

lNWESTYUl

3. REFERATZAUDZ4NIA KRYZYSOWEGO,

7.

1. REFERAT PRZYGOTOWANIA IREALIZAUI

5. MIUSKO-GMINNY ZAKUD WODOCIAGOWY

8. ZESPdC OBSLUGI SZK& IPRZEDSZKOLl
9. Y K W PODSTAWOWE

lo. PRZEDSZKOLASAMORzqwWE
11. KOORDYNATOR DS. SPORTU
12. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKCAD OPlEKl
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