ZARZADZENIE NR 24 /2OIO
WOJTA GMINY MIROW
z dnia 10 maja2010roku
w sprawiezmianyRegulaminuOrganizacyjnego
UrzęduGminy w Mirowie.
Na podsta\\.ie
art'j3 ustawyz dnia 8 marcal990r' o samorządzie
gminrr1'm
(tj' DZ' U. z 200l r', Nr i42. poz'159l ze zn') z^tządz^mco następuje:
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W załącznikudo zarządzeniaNr 1l/200ó z dnia 1.1malca 200óI' rr'sprarvic nadairia
Regu|aminuorganifac1.jnego
UrzęduGminy w Mirolvie uprowadzasięnastęprtjące
zmiany:
l ' Zmicniasię \ lj poprzezdodanic\łpkl l ppLtaa \\ br4ieniu
.,Referatocluony Środowiska.Rolnic1wai wodociągów.''
] ' w s ] 4 s k r c ś.]iJę p L I3 . ó . 5
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a/ \\'pkl I .\ł).keśla
się ppkt24.
b/ w pkt j \\f keślasię ppktÓ
b/ pkt.5 otrz;mujebrzmienie:
.,5.Dc zadańReferatuochron} srodorviska,
RoInichvaiwodociągównależy:
I. w zakrcsieochronyśrodorviska:
1'/prowadzenic
sprarvz zakresuprz)'rody.złóż.surowcó!' minęrallrych.
gospodarki
qodnej przedzanieczyszczeluaml.
2/ dzialania\\.zakesiezapobiegania
nadzl1'czajnymzaglożeniom
dla ochron],
środorviska.
3/nadzóInadprzestrzeganiem
przepisówo ochronieśrodowiska
przezjednostki
organizac;'jne
i osobyfizyczne.
.1,,zapewnienie
rr'arunkówniczbędnychdo ochlorryśrodorł'iska
przedodpadarni.
5/ współdzialanie
ze stanorr'iskiem
ds. budowlan)chw zakJesielokalizacjiinNesl}'cji
szczególnieszkodliw1chdla środolviska
natura|nego.
6/ ustanawianie
parkulviejskiego.okeśleniejego
granicolaz sposobu\rykon\'\\ania
ochrony,
7/prowadzenie
kontroliw zakesre:
L u'ysypiskkomunalnycl'r,
2. nielegalnychskładorvisk
odpadówi nieczystości'
3. st.uruzadrze\\.ień
i pomnikóu.przvrodv.
4. w}.robiskczynnychi nieczymychznajdujących
się na tereniegminy.
3'/rvspółdziałanie
ze StalostąPo$.iatolłJm$.Szvdłorvcu
rt,sprawach
przeznaczenia
środkór,v
poklycie
na
kosztówzalesianiagruntów.
i )' |ckultywaciagruntówzdewastou,anych.
lt,, prowadzenie
sprawz zakresuochronyśrodowiska,
gospodarkiwodneji gcologii.
J l/ nadzórnadprarvidłorvą
gospodarką
rvodną.
l 2/rtykon],rvanie
zadalrrv1'nikających
z obrony Cr'u'ilneji KomitętuPrzeciwpou,odziorrego.
j/
l pŹygoto\łl'$'anic
decyzjiśrodo\iskow)'ch.
14/nalicza]1ie
opła1
za korzystaniezc środowiska.
l5/ nadzórnadoczyszczalIlią
ścieków.
1ó/naliczanie opłatza nieczystości
stałe.
J 7/ sporządzanie
kalkulacjitttrzymańaoczyszczalni'

l8/ przyjmowaniezgłoszeńo awariach.
l9/ przygotowyr'lanieprojeków umórt' z rtyrvórcami odpadórł'.
10/erł'idencja
szamb.
11/ewidencjapokryćdachortych.
22l opracowywanie
spmwozdańw zakresjcw/w zadań.
]j/ rłspołpraca
z konserwalorami.
1.l/nadzórmerytorycznynadutzymaniemczystości
na terenachkonrulralnych
i utrzymaniem
zieleni.
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ll. rv zakresierolnicttva:
pŹepisó\ł'\\.tym
l/ prowadzeniesprarvzwiązanyc]r
ze scaleniemgruntówolaz znajomość
zakręsie.
2/ składanie
wnioskówo założenie
ksiąg\\.ieczystych
orazdokonywaniezmian.
3/ wydawaniedecyzji zwirya:lych ze zmiasą pŻeznaczenia gruntów.
J/ rofpatrywanieodu'ołań'skargi zażaleń.
wpłatz tytułupowiększeniagospodarstwa
rolnego,
5/dokon}.\łanie
ó/ współpraca
z ośrodkiem
Dokumentac!nymPracowniąGeodezyjnąi Ev'idencjąGnrntów.
7i przedstawianie
gminnychplanó$ roz\\ojurolnictwa\'''oparciuo kierunkowezałożcnia
Rady Gminy i jej komisji,
gospodarkinasiennej,
8/koordynowanie
9/ współdziałanie
z jednostkamiobroturolnegov celu zapewnicniawłaścirvej
rejonizacji
potrzebami
gnriny.
odrnianroś|in
uprarvnych
z
i0/ współdziałanie
z inspekcjąnasiennąw zakrcsiezapewnieniaw)mogów lilosanitamych
i przestrzennych
pla[tacjinasiennychi szkóikarskiclr.
l l/ [akazrvanie posiadaczomgruntuloloegozniszczęniazasielvówlrLbnasadzeń
o nieodpowiedniej
zdrowotności.
l2l współdziałarrie
ze slużbąkwalantannyi och.ron.v
roślinrv zakesie sygnalizacjipojawienia
się chorób,szkodnikówi chwastóww upnwachi nasadzeniach
oraznad ich
z\Ą'alczanlem.
13/ współpracaze służbąweteD'uaĄną rt, zakresie zrvalczaniazaraźliu'ychchorób
zwierzęcychi organizacjiprofilaktykirvetelyruryjncj.
l4l sprawowanicadmirristracji
w zakresiełowiectwa,
gruntóu,uplzątnięcia
plonów w oznaczonymterminie
l5/ nakazywaniervłaścicielom
z telenów'zmeliororranychzaopatrzonyc|r
rv utządzenianawadniające.
., ,
l 6 , w ) d a $ a n i/ee / u o l c nn a u p r a \ \m
ę a l ui k o n o p i .
l7l q,}dawaniezezrvoleń na usuliecie drew lub krzcwów z terenu nieruchomości
i \łymierzanie
kar piel ężnYchza samou.olne
usrrrvanie
drzervi krzerr'ó.,r,
\niosków W sprawieklęską.wioło\'ch
J8/przyjmowaniei rozpatr},\ranie
19/ zarządzaniezasobami$untów kon1unalnych,
20/ ustalanie opłat locznych za uż}'tkowaniewieczyste, farząd nieruchomościami
i dzierżawy,
]l/ nab}.wanie
gruntówdo zasobugminyi ich zbyrvanie.
22l komunalizacja
mjenia,
23/wykonywauieprawpierwokupu.
2.ł/kooĄnacja i nadzórnadzarządemwspólnotfur. gruntamii mienicmgnin1.
gruntówbyłegoPFZ na rzeczAgencji Wlasności
25l przekazywanie
RolnejSkarbuPaństwa.
gruntówrolnych,
26l spvedai.i dzierż.awa
27l prowadzenie
ewidencjiguntów' gleboznawczej
klasylikacjigruntów,rozgraljczeń
podziałórv
i
nieruchomośc'.

18/całość
w środkicrystościihigien,v.zakup
sprarvzwiązanychz BHP min. zaopatrzenie
dla pracou'nikórr'.
odzieĄ ochrorurej
]9/ zakupodzieżyochronnejdla pracorvników.
]0/ przestrzeganie
ustawyo zamówieniachpubliczrr}ch,
i l/ statystyka
rolna,
32l wydawaniezaświadczeizwiązanychz rolnictwem,
j]/ przygotowywanię
projektówumów najmu.dzięża\ł.yoraz irrnychumów doqczących
gruntów'lokali' nieruchomości
uż}tkowania
orM ich prowadzenieiwystawianielaktur
vA'f,
]4/ naliczanieczynszórvza lokale'
35/prowadzeńewszystkch sprawzwiązanychz funkcjonowaliemoSP na telenieGminY.
36/koordynacjapracosób bezrobotnych'
j7' nadzórnadosobamiskazanymi.
38/sprawy
związanez ocbronązwierzątbezdomnych.
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III. lv zakresiervodociągów:
l' współdziałanie
z rv|aściw1'mi
stanowiskamii referatanriw zakesie zaopatrzeniawsi w
wodę.
2/ nadzórnad gospodarkąwodn6
3/ naliczanieopłatna pobórwody,
.'l'lprowadzenie
dokumentówpo przekaza]litl
\Ą'odociągó$',
5/ wspóĘracaz konserwatorami
wodociągów'
6/ sporządzanie
kalkulacjikosztów utrzymaniawodociągów'
7/przyjmowaniezgłoszeńo awatiachsieciwodociągowej
i legalizacjiwodon erzy.
8/księgort.anie
wplatza pobór wody i nieczystości
stałych'
9/współdziałanie
zjednostkamipro*'adzapymi
spraw1zlviązanez urządzcuiami
meliorac nymi.
]0/ współpraca
z GminnąspółkąWodnąi Sanepidem'
||l wspólpftcaz ZatządemMęliomcjiiUrządzeńWodnychInspektorat
w Szydłowcu.
l2l przygotow),\vanie
projektóWumóu,Z indywidualnymiodbiorcarni1łody.
l3l rozpatrywanie
od\\olan.skargi zazaleń'
l4l prowadfeniesprawozdart'czości
z zakesu księgowości
dotyczącejwpłatza pobór wody.
l5/ ustalanieopłatza korzystanieze środowiska.
rvanic in|ormacji
I6 przygotow1
gnrinrrv zc}'resie
do budzetu
wodociągórł.
l7l \\Jsla\!ianic
i pro\Ąad,,ęnie
rejeslru
[aklurVAT.
l8/ opraco$}\aniesprarvozdań
z zakesu u/w spraw,
l9l obsługa
urządzeńtechnologicznych
ujęćwodyorazh},drofomistoso."łlie
do postanowień
zawartychw instrukcjach
20/utrzymaniew czystości
pomięszcfeńtechnologicznych
(szachtystudzienne.
hydrofornia.
chloro\tnia. kotło\\.niai zap|ecze).
]l/ utrzymaniew sprarwości
technicznejarnlaturysterującej
i zabezpieczającej
rr'ujęciaclr
rvody.hydrofomii na sieci wodociągowej.
22l wykon}.wanie
praczabezpieczających
pŹed korozjąnatere]e ujęćwody' hydlofornii
sieciwodociągowej(malorvanie
zbiorników' przewodów' ogrodzenia,
armatury).
23/ pracaprfł awariachwodociągu,na sieciwodociągowej
i oczyszcza|niściekórt.'
24l utrz}manieladu i porządkuna telenieujęćwody i oczyszczalniścieków.
25l dokonyovanie
odcz}'tówwodomierzyu odbiorcó\ł'
wody orazpobjelanieoplatz
wystawionychfakturza wodę,
26l plombowaniewodomierzy,
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obsłig;ai konserwacjainstalacji wodno kanalizacyjnych w bud1nkach admiństracyjnosocjahych,
28/ odbiór przyłączf wodociągowych,
29l obsługaprzepompowni,
30/prowadzenieewidencji prodŃcji wody'
c/w $ 18 skeślasiępkt 5,6,7.
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Zmienia się schematorganizaryjny i etatowyUrzędu Gminy rłlMirowie' który stanowi
ałącantkdoZarządzęua.
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Zarz&zrne wchoda w Żyaiew temlinie 14 dni od dnia podpisania.
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(;MINY W MIROWIII
SCHEMAT ORGANIZACY.INY I III)T'I'oWYI.JIIZIII)IJ

SAMODZIELNE
SKARBNIK
letal I osoba

REFEMT FINANSOWY
6etatów-6osób
REFERAT SPRAW OBYWATELSK]CH

SEKRETAIIZ
I etat- I osoba

REFERĄT oRGANIZACYJNY
I KADR
4 etaty 4 osoby

STANOWISKA

RADCA PRAWNY
'"
etatu

STANOWISKODS.
BUDOWLANYCII
I etat- I osoba

REFERA].oŚwlATY KULTURY,

KULTURY FIZYCZNEJ
2zetatu-3osoby

REFERA']-OCIIRONY SRODOWISK'Ą

RoLNIc.l.wAI woDoclĄoów
5etatów_5osób

GMINNY oSRoDEK PoMocY sPoŁEcZNEJ
8etatów_9osób

wÓJT

GMINY

euu^, ..

inż zrlzislflw l Ę|r

