
Zarządzenie Nr /YI/2013 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia o 6 tuit4^G> 2 0 , 3 r o k u 

zmieniające zarządzenie nr 261/VI/2()12 Prezydenta Miasta Zderza /. dnia 1 października  
2012 roku w sprawie nadania remi lam i nu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
0 samorządzie gminnym (Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z 2002 r. Nr 23. poz. 220. Nr 
62. poz. 558. Nr 113, poz. 984. Nr 153. poz. 1271. Nr 214. poz. 1806. z 2003 r. Nr 80. poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055. Nr 116. poz. 1203. Nr 167. poz. 1759. 
z 2005 r. Nr 172. poz. 1441. Nr 175. poz. 1457. z 2006 r. Nr 17. poz. 128. Nr 181. poz. 1337. 
z 2007 r. Nr 48. poz. 327. Nr 138. poz. 974. Nr 173. poz. 1218. z 2008 r. Nr 180. poz. 1111. 
Nr 223. poz. 1458. z 2009 r. Nr 52. poz. 420. Nr 157. poz. 1241. z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 
146, Nr 40. poz. 230, Nr 106. poz. 675. z 2011 r. Nr 21. poz. 113. Nr 117. poz. 679. Nr 134. 
poz. 774. Nr 149. poz. 887. Nr 217. poz. 1281. z 2012 r. poz. 567) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 261 /VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 
1 października 2012 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta 
Zgierza, wprowadzam następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 5 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie ..4) Biura Audytu Wewnętrznego 
i Kontroli": 

2) § 31 otrzymuje brzmienie: 

..1. Do zadań Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem należy: 

1) w zakresie Zarządzania Kryzysowego w ramach zadań własnych należy 
w szczególności: 

a) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem 
i usuwaniem zagrożeń na terenie miasta; 

b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego; 

c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
reagowania na potencjalne zagrożenia; 

d) wykonywanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy 
Miasto Zgierz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny oraz jego uaktualnianie; 

e) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym: 

0 realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktur) krytycznej; 

g) nadzorowanie i koordynacja spraw związanych z ochroną budynku Urzędu; 

h) prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego; 

i) współpraca z jednostkami ochotniczej straży pożarnej; 



2) w zakresie Zarządzania Kryzysowego w ramach zadań zleconych należy 
w szczególności: 

a) realizacja i koordynowanie zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie Miasta: 

b) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej: 

c) organizacja łączności zapewniającej sprawną koordynację działań w przypadku 
zdarzeń losowych: 

d) realizacja ciągłości funkcjonowania Urzędu w okresie zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa; 

e) koordynowanie zadań w ramach przygotowania ochrony obiektów szczególnie 
ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa; 

0 prowadzenie szkoleń z zakresu obrony z osobami, na których spoczywa 
wykonywanie zadań obronnych. 

3) w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych należy realizowanie zadań wynikających 
/ ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności: 

a) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających w celu wydania poświadczenia 
bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę 
służbową oraz prowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

b) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających 
informacje niejawne w Urzędzie. 

c) obsługa poczty specjalnej w Urzędzie, 

d) nadzorowanie pracy Kancelarii Tajnej w Urzędzie. 

4) w zakresie Ochrony Danych Osobowych realizowanie zadań wynikających z ustawy 
o ochronie danych osobowych dotyczących Administratora Bezpieczeństwa Informacji, 
a w szczególności: 

a) koordynacja bezpieczeństwa informacji oraz związanych z nim polityk i procedur; 

b) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń 
bezpieczeństwa informacji lub prób takich naruszeń: 

c) nadzór nad zbiorami danych osobowych poprzez audyty wewnętrzne w Urzędzie 
i w jednostkach organizacyjnych Miasta: 

d) szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie 
i w jednostkach organizacyjnych: 

e) dostosowanie systemu ochrony danych osobowych do wymagań prawnych: 

5) w zakresie dostępu do Informacji Publicznej należy realizacja zadań wynikających 
z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności: 

a) prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej; 

b) koordynacja spraw związanych z wnioskami o udzielenie informacji publicznej; 

c) realizacja zadań związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych; 

d) analiza oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Zgierza. 

2. W skład Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem wchodzi Miejskie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, do którego zadań należy w szczególności: 



1) pełnienie, wspólnie ze Strażą Miejską w Zgierzu, całodobowych dyżurów w celu 
zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego: 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 
wczesnego ostrzegania ludności; 

4) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 
i humanitarne; 

5) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa; 

6) prowadzenie monitoringu obiektów podłączonych do systemu monitorującego systemy 
sygnalizacji włamania i napadu. 

3. Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem wykonuje zadania Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

4. Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem wykonuje zadania 
Administratora Biulety nu Informacji Publicznej ". 

3) § 32 otrzymuje brzmienie: 

..Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa jako zadań własnych, należy 
w szczególności: 

1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska w tym: 

a) nadzór i kontrola użytkowników urządzeń w zakresie zwykłego korzystania 
ze środowiska. 

b) opiniowanie projektów geologicznych. 

c) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów. 

d) opiniowanie sposobu postępowania w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz 
ustalanie sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne. 

e) wydawanie zezwoleń na prowadzenie usług w zakresie odpadów komunalnych oraz 
kontrolowanie podmiotów świadczących te usługi. 

f) prowadzenie postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

g) prowadzenie dokumentacji związanej z dostępem do informacji o środowisku i jego 
ochronie; 

2) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i opiniowaniem projektów planów 
gospodarki odpadami oraz monitorowanie ich realizacji; 

3) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i produkcji rolnej i zwierzęcej; 

4) prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną i rolną: 

5) wydawanie zezwoleń na trzymanie psów ras uznanych za niebezpieczne: 

6) opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta: 

7) nadzór nad lasami komunalnymi: 

8) prowadzenie spraw dotyczących zmiany stosunków wodnych: 



9) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z art. 50a ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym; 

10) spisywanie zeznań świadków dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym; 

11) prowadzenie rejestru umów dzierżawy zawieranych przez rolników i przekazywanie 
ich do Starostwa Powiatowego w Zgierzu, celem wprowadzenia zmian w ewidencji 
gruntów i budynków: 

12) organizowanie i koordynowanie działań związanych z powstaniem klęsk żywiołowych 
w gospodarstwach rolnych; 

13) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego producentom 
rolnym; 

14) wydawanie zezwoleń i dokonywanie wpisów w zakresie gospodarki odpadami i 
nieczystościami ciekłymi - rejestr działalności regulowanej; 

15) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadów komunalnych w tym: 

a) generowanie deklaracji dla właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady 
komunalne, 

b) weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

c) wprowadzanie złożonych deklaracji do systemu elektronicznego. 

d) wydawanie decyzji administracyjnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie 
złożyli deklaracji. 

e) przekazywanie do stanowiska windykacji danych właścicieli nieruchomości, którzy 
nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami. 

f) zbieranie i weryfikacja informacji otrzymanych od firmy wywozowej na temat 
ilości zebranych odpadów komunalnych.". 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Zgierza. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 
okres 14 dni. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z. dniem podpisania. 


