
Zarządzenie Nr 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia lutego 2014 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) 

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Zgierza stanowiący załącznik do 
zarządzenia. 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 261/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 
1 października 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta 
Zgierza, zmienione zarządzeniem Nr 31/VI/2013 z dnia 6 lutego 2013 r., zarządzeniem 
Nr 38/VI/2013 z dnia 20 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 160/VI/2013 z dnia 11 lipca 2013 r., 
zarządzeniem Nr 233/VI/2013 z dnia 14 października 2013 r., zarządzeniem Nr 316/VI/2013 
z dnia 12 grudnia 2013 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. 

zarządzani, co następuje: 



Załącznik do Zarządzenia Nr 37/VI/2014 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
URZĘDU MIASTA Z G I E R Z A 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Zgierza, zwany dalej „Regulaminem", określa: 
1) zakres działania i zadania Urzędu Miasta Zgierza, zwanego dalej "Urzędem"; 
2) organizację Urzędu; 
3) zasady funkcjonowania Urzędu; 
4) zakres zadań Prezydenta Miasta Zgierza, Zastępców Prezydenta Miasta Zgierza, 

Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i poszczególnych wydziałów. 

§ 2 
W Regulaminie użyto pojęć, które rozumie się następująco: 
1) Miasto - Gmina Miasto Zgierz; 
2) Rada - Rada Miasta Zgierza; 
3) Prezydent - Prezydent Miasta Zgierza; 
4) Zastępcy Prezydenta - Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza; 
5) Sekretarz - Sekretarz Miasta Zgierza; 
6) Skarbnik - Skarbnik Miasta Zgierza; 
7) komisja - komisja Rady Miasta Zgierza; 
8) Urząd - Urząd Miasta Zgierza 
9) wydział - wydział Urzędu, równorzędna komórka organizacyjna; 
10) naczelnik - naczelnicy wydziałów Urzędu, kierownicy równorzędnych komórek 

organizacyj nych; 
11) Statut - Statut Miasta Zgierza. 

§ 3 
1. Urząd j est j ednostką budżetową Miasta. 
2. Prezydent wykonuje obowiązki z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych 

w Urzędzie pracowników. 
3. Siedzibą Urzędu jest budynek znajdujący się przy Placu Jana Pawła I I16 w Zgierzu. 
4. Budynek przy ulicy 1 Maja 5 w Zgierzu jest siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. 
5. Budynek przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 3a w Zgierzu jest siedzibą: 

1) Wydziału Oświaty, 
2) Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży, 
3) Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli. 

6. Budynek przy ulicy Księdza Szczepana Rembowskiego 1 jest siedzibą Wydziału 
Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowym oraz Stanowiska ds. nadzoru. 

§ 4 
Urząd jest czynny: 
1) poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00; 
2) wtorki od godz. 8.00 do godz. 18.00. 
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Rozdział II 
Z A K R E S DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU 

§ 5 
1. Urząd pełni funkcję pomocniczą wobec organów Miasta w celu realizacji zadań 

publicznych o znaczeniu lokalnym. 
2. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, 

podporządkowania służbowego, podziału zadań i indywidualnej odpowiedzialności za 
wykonywane czynności służbowe. 

§ 6 
1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta w wykonywaniu ich zadań 

i kompetencji. 
2. W szczególności do zadań Urzędu należy: 

1) obsługa mieszkańców Miasta i innych osób w zakresie właściwości przedmiotu 
wnoszonej sprawy i obowiązujących przepisów; 

2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania 
decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz 
podejmowania innych czynności prawnych przez organy Miasta; 

3) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych 
wchodzących w zakres zadań Miasta; 

4) zapewnienie organom Miasta możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz 
załatwiania skarg i wniosków; 

5) przygotowywanie do uchwalenia i wykonywania budżetu Miasta oraz innych aktów 
organów Miasta; 

6) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz 
uchwał organów Miasta; 

7) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej 
komisji oraz innych organów Miasta; 

8) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu 
w siedzibie Urzędu; 

9) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa; 

10) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy. 

Rozdział III 
ORGANIZACJA URZĘDU 

§ 7 
1. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat, stanowiący załącznik do Regulaminu. 
2. W strukturze organizacyjnej Urzędu wyróżnia się następujące komórki organizacyjne: 

1) wydział; 
2) biuro; 
3) samodzielne stanowisko pracy. 

3. Wydziały mogą dzielić się na wewnętrzne komórki organizacyjne: działy, stanowiska 
pracy jedno- i wieloosobowe. 
4. Wydziałami i biurami kierują naczelnicy. 
5. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik. 
6. Zastępca Skarbnika pełni jednocześnie funkcję naczelnika Wydziału Finansowego. 
7. Sekretarz pełni jednocześnie funkcję naczelnika Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza. 
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8.W skład Urzędu wchodzą komórki organizacyjne i stanowiska o następujących nazwach 
i symbolach: 

1) Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza KU; 
2) Biuro Rady Miasta Zgierza RM; 
3) Wydział Spraw Obywatelskich SO; 
4) Wydział Finansowy Fn; 
5) Wydział Budżetu WB; 
6) Wydział Księgowości WK; 
7) Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi GK; 
8) Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji UG; 
9) Wydział Zamówień Publicznych ZP; 
10) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa OR; 
11) Wydział Projektów i Infrastruktury PI; 
12) Wydział Oświaty OŚ; 
13) Wydział Informatyki i Telekomunikacji IT; 
14) Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży ZS; 
15) Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN; 
16) Stanowisko ds. nadzoru SN; 
17) Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem ZB; 
18) Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi SP; 
19) Wydział Promocji i Kultury WP; 
20) Urząd Stanu Cywilnego USC; 
21) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Aw, 
22) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

§ 8 
W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 
1) Pierwszy Zastępca Prezydenta; 
2) Drugi Zastępca Prezydenta; 
3) Sekretarz Miasta; 
4) Skarbnik Miasta; 
5) Zastępca Skarbnika; 
6) Naczelnik Wydziału Finansowego, 
7) Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego; 
8) Naczelnik Kancelarii Urzędu Miasta; 
9) Pierwszy Zastępca Naczelnika Kancelarii Urzędu Miasta; 
10) Drugi Zastępca Naczelnika Kancelarii Urzędu Miasta; 
11) Naczelnik Wydziału Budżetu; 
12) Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu; 
13) Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi; 
14) Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji; 
15) Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji; 
16) Naczelnik Wydziału Oświaty; 
17) Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty; 
18) Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży; 
19) Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży; 
20) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich; 
21) Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich; 
22) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 
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23) Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 
24) Naczelnik Wydziału Księgowości; 
25) Zastępca Naczelnika Wydziału Księgowości; 
26) Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem; 
27) Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem; 
28) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 
29) Naczelnik Wydziału Informatyki i Telekomunikacji; 
30) Zastępca Naczelnika Wydziału Informatyki i Telekomunikacji; 
31) Naczelnik Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi; 
32) Zastępca Naczelnika Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi; 
33) Naczelnik Wydziału Projektów i Infrastruktury; 
34) Pierwszy Zastępca Naczelnika Wydziału Projektów i Infrastruktury; 
35) Drugi Zastępca Naczelnika Wydziału Projektów i Infrastruktury; 
3 6) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych; 
37) Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury; 
38) Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji i Kultury; 
39) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; 
40) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego; 
41) Naczelnik Biura Rady Miasta; 
42) Audytor wewnętrzny. 

Rozdział IV 
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 

§ 9 
Urząd działa w oparciu o następujące zasady: 
1) praworządności; 
2) służebności wobec społeczności lokalnej; 
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym; 
4) jednoosobowego kierownictwa; 
5) kontroli zarządczej; 
6) podziału zadań pomiędzy Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika 

i poszczególne wydziały oraz wzajemnego współdziałania. 

§10 
Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na 
podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 

§11 
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy 

i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem 
komunalnym. 

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. 

§12 
1. Urzędem kieruje Prezydent przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika, 

którzy za realizację swoich zadań ponoszą odpowiedzialność przed Prezydentem. 
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2. Naczelnicy kierują i zarządzają podległymi wydziałami w sposób zapewniający 
optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Prezydentem. 

3. Naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi 
podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi. Ogólne obowiązki naczelników 
wydziałów jako przełożonych służbowych określa Regulamin Pracy Urzędu ustalany 
zarządzeniem Prezydenta. 

§ 1 3 
1. W Urzędzie funkcjonuje kontrola zarządcza, której celem jest zapewnienie prawidłowości 

realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 
2. Szczegółowe zasady kontroli określa Regulamin kontroli zarządczej ustalony 

zarządzeniem Prezydenta. 

§14 
1. Wydziały realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich 

właściwości rzeczowej. 
2. Wydziały są zobowiązane do wzajemnego współdziałania, w szczególności w zakresie 

wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 

Rozdział V 
Z A K R E S Y ZADAŃ PREZYDENTA, ZASTĘPCÓW PREZYDENTA, 

S E K R E T A R Z A I SKARBNIKA 

§15 
Do zakresu zadań Prezydenta należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Miasta na zewnątrz; 
2) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i Urzędu; 
3) koordynowanie zadań dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego; 
4) koordynowanie spraw związanych z aktami stanu cywilnego, dostępem do informacji 

publicznej, bezpieczeństwem informacji i ochroną informacji niejawnych, audytem 
i kontrolą, pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami pomocowymi, promocją i rozwojem 
Miasta, kulturą, współpracą z zagranicą oraz Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy; 

5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz 
upoważnianie zastępców Prezydenta lub innych pracowników Urzędu do wydawania 
w jego imieniu tych decyzji; 

6) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób 
do podejmowania tych czynności; 

7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników 
Urzędu; 

8) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz 
jego pracowników; 

9) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi 
w szczególności dotyczącymi podziału zadań; 

10) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 
11) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przez przepisy prawa 

i Regulamin oraz uchwały Rady. 
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§16 
1. W czasie nieobecności Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności 

pełnienia obowiązków, wyznaczony przez Prezydenta, Zastępca Prezydenta podejmuje 
czynności Prezydenta. 

2. Zastępcy Prezydenta wykonują zadania zgodnie z podziałem kompetencji oraz inne na 
polecenie lub z upoważnienia Prezydenta. 

3. Do zadań Pierwszego Zastępcy Prezydenta należą w szczególności sprawy: 
1) realizacji projektów; 
2) infrastruktury technicznej Miasta; 
3) ochrony środowiska i rolnictwa; 
4) urbanistyki, gospodarki przestrzennej i geodezji: 
5) zamówień publicznych. 

4. Do zadań Drugiego Zastępcy Prezydenta należą w szczególności sprawy: 
1) gospodarki nieruchomościami i komunalizacji mienia; 
2) mieszkalnictwa; 
3) nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Miasta i nadzoru w jednostkach 

organizacyjnych Miasta; 
4) informatyki i telekomunikacji; 
5) oświaty; 
6) zdrowia, spraw społecznych i sportu; 
7) komunikacji miejskiej. 

§17 
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, 
a w szczególności: 
1) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych 

z doskonaleniem kadr; 
2) wykonywanie czynności kierownika Urzędu w określonym zakresie kompetencji 

w przypadku nieobecności Prezydenta i Zastępców Prezydenta; 
3) opracowywanie projektu Regulaminu, zmian Regulaminu oraz podziału wydziałów na 

stanowiska pracy; 
4) przedkładanie Prezydentowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu; 
5) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków 

trwałych; 
6) prowadzenie w zakresie zleconym spraw związanych z wyborami i referendami; 
7) koordynacja spraw związanych z realizacją umów z miastami i rejonami partnerskimi; 
8) koordynacja spraw związanych z uroczystościami z okazji świąt, rocznic oraz innych 

imprez o charakterze ogólnomiejskim; 
9) koordynowanie działań w zakresie spraw obywatelskich; 
10) koordynowanie działań w zakresie działalności gospodarczej; 
11) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Prezydenta; 
12) nadzór ogólny nad działalnością Straży Miejskiej w Zgierzu. 

§18 
1. Do zadań Skarbnika w szczególności należy: 

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości; 
2) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Miasta; 
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie 

zobowiązań pieniężnych; 
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4) nadzorowanie i koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem projektu 
budżetu Miasta oraz sprawozdania z jego wykonania; 

5) nadzorowanie i koordynowanie spraw związanych z gospodarką odpadami 
komunalnymi; 

6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań 
wynikających z poleceń lub upoważnień Prezydenta. 

2. Do zadań Zastępcy Skarbnika w szczególności należy wykonywanie zadań określonych 
w ust. 1 w czasie nieobecności Skarbnika oraz innych zadań wynikających z zakresu 
obowiązków i upoważnień Prezydenta i Skarbnika. 

Rozdział VI 
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY WYDZIAŁAMI 

§19 
Do wspólnych zadań wydziałów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie 
czynności organizacyjnych na potrzeby organów Miasta, a w szczególności: 
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz 

projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających 
z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady i jednostkom pomocniczym Miasta 
w wykonywaniu ich zadań; 

3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do 
przygotowania projektu budżetu Miasta; 

4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań; 
5) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt; 
6) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy; 
7) współdziałanie z organami samorządowymi, właściwymi organami administracji 

rządowej oraz z organizacjami działającymi na terenie Miasta; 
8) współdziałanie między sobą w sprawach, których załatwienie wymaga wzajemnych 

uzgodnień; 
9) opracowywanie planów finansowych i bieżąca analiza wykonywanego budżetu; 
10) współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji zadań 

dotyczących obronności kraju i obrony cywilnej oraz przeciwdziałania zagrożeniom klęsk 
żywiołowych; 

11) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta, 
Skarbnika i Sekretarza. 

§20 
1. Do zadań Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza należy w szczególności: 

1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz 
Urzędu; 

2) dokonywanie elektronicznej rejestracji korespondencji wpływającej do Urzędu drogą 
pocztową, składanej osobiście przez interesantów w Biurze Obsługi Klienta oraz drogą 
elektroniczną; 

3) organizowanie i współorganizowanie imprez miejskich; 
4) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Prezydenta, Zastępców Prezydenta 

i Sekretarza Miasta; 
5) organizowanie przyjęć interesantów i ich kontaktów z Prezydentem, Zastępcami 

Prezydenta lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych wydziałów; 
6) prowadzenie i ewidencjonowanie zbioru przepisów wydawanych przez Prezydenta; 
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7) przyjmowanie skarg i wniosków; 
8) prowadzenie archiwum, obsługa powielarni, prenumerata czasopism i dzienników 

urzędowych; 
9) zapewnienie prawidłowych warunków pracy w zakresie bhp i ppoż.; 
10) zarządzanie i administrowanie budynkami i pomieszczeniami Urzędu; 
11) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz zabezpieczanie mienia Urzędu; 
12) realizowanie w zakresie zleconym spraw związanych z wyborami i referendami; 
13) prowadzenie punktu informacyjnego i tablic informacyjnych Urzędu; 
14) bieżące kontrolowanie kosztów funkcjonowania Urzędu; 
15) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe 

i kancelaryjne; 
16) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu; 
17) reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny; 
18) prowadzenie centralnej ewidencji umów, których stroną jest Miasto. 

2. W Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza tworzy się Stanowisko ds. Kadr, do zadań 
którego należy w szczególności: 

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 
osobowych pracowników; 

2) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym 
pracowników; 

3) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu 
prawa pracy; 

4) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych; 
5) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy; 
6) ewidencja czasu pracy pracowników; 
7) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych; 
8) prowadzenie spraw związanych z profilaktycznymi badaniami lekarskim; 
9) kontrola dyscypliny pracy; 
10) organizacja prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych 

i ocen kwalifikacyjnych; 
11) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania w Urzędzie 

pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i odbywania staży 
absolwenckich; 

12) obsługa finansowo-księgowa wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, całokształtu 
spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentowym pracowników Urzędu, 
umów zleceń, umów o dzieło; 

13) przechowywanie dokumentacji płacowej zlikwidowanych zakładów pracy; 
14) obsługa finansowo - księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

3. W Kancelarii Urzędu Miasta wyodrębnia się Dział Obsługi Prawnej, do którego 
należy obsługa prawna Urzędu i organów Miasta, w tym: 
a) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych, 
b) opiniowanie projektów umów i porozumień, 
c) reprezentowanie organów Miasta przed sądami i innymi organami orzekającymi; 
Obsługa prawna Urzędu musi być wykonywana przez radców prawnych zatrudnionych 
w ramach stosunku pracy lub zlecona zewnętrznym kancelariom prawnym. 

§21 
1. Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności: 
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1) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia stawek podatkowych; 
2) wydawanie decyzji wymiarowych w zakresie podatków lokalnych oraz podatku 

rolnego i leśnego; 
3) pobór i egzekucja opłaty skarbowej; 
4) księgowanie należności podatkowych; 
5) prowadzenie poboru oraz księgowości wyżej wymienionych podatków, opłat 

lokalnych oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi; 
6) prowadzenie egzekucji administracyjnej poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów 

wykonawczych; 
7) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym; 
8) wydawanie zaświadczeń do urzędów skarbowych; 
9) rozliczanie inkasentów poboru opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty od 

posiadania psów; 
10) zawieszenie lub umarzanie postępowania egzekucyjnego w przypadkach określonych 

w ustawie; 
11) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg podatkowych; 
12) sporządzanie prawidłowych dokumentów dla komornika w taki sposób, aby można 

było skutecznie przeprowadzić postępowanie windykacyjne w stosunku do tych, 
którzy uchylają się od płacenia podatków. 

2. W Wydziale Finansowym tworzy się Stanowisko ds. Egzekucji, które bezpośrednio 
podlega Naczelnikowi Wydziału Finansowego. Czynnościami wykonywanymi przez 
osoby zatrudnione w Stanowisku kieruje Koordynator Stanowiska 
ds. Egzekucji. Do zadań Stanowiska należy w szczególności: 
1) badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej oraz jej przygotowanie, 

planowanie; 
2) nadawanie tytułom wykonawczym klauzuli o skierowanie tytułów wykonawczych do 

realizacji; 
3) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zobowiązań i tytułów wykonawczych; 
4) zawiadamianie właściwych organów o każdym zajęciu lub ustaniu zajęcia; 
5) przekazywanie spraw do innych organów egzekucyjnych po rozstrzygnięciach 

w sprawie łącznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego; 
6) prowadzenie postępowań zabezpieczających należności Miasta, a w szczególności 

wpisy hipotek, wystąpienia do sądu o nadanie sądowej klauzuli wykonalności na 
dłużnika oraz na małżonka dłużnika; 

7) rozpatrywanie zarzutów składanych przez zobowiązanych w sprawie egzekucji 
administracyjnej; 

8) wydawanie postanowień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym 
jako organ I instancji; 

9) prowadzenie spraw oraz rozpatrywanie zażaleń od postanowień organu egzekucyjnego 
jako organu I instancji, kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego lub sądu; 

10) dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych Miasta. 

§22 
Do zadań Wydziału Budżetu należy w szczególności: 

1) opracowywanie projektu uchwały budżetowej miasta zgodnie z obowiązującymi 
aktami normatywnymi oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta; 

2) przygotowywanie dokumentów dla Rady i Prezydenta związanych z realizacją 
budżetu; 
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3) prowadzenie księgowości kont syntetycznych i analitycznych dochodów 
budżetowych, rachunku podstawowego budżetu miasta; 

4) prowadzenie zbiorczych planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych 
oraz zmian w tym zakresie; 

5) dystrybucja środków na realizację zadań dla poszczególnych dysponentów; 
6) analiza sprawozdań budżetowych; 
7) sporządzanie zbiorczych sprawozdań opisowych i rachunkowych budżetu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 
8) przygotowanie sprawozdań finansowych i rachunkowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dla Miasta. 

§23 
Do zadań Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy w szczególności: 

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
i ustawy o odpadach, w tym: 

a) nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, 

b) nadzór nad świadczeniem usług zagospodarowania odpadów komunalnych, 
c) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych 

z utrzymaniem czystości i porządku, 
d) przygotowanie i nadzorowanie kampanii informacyjnej skierowanej do 

mieszkańców miasta, w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej, 
f) generowanie deklaracji dla właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady 

komunalne, 
g) weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
h) wprowadzanie złożonych deklaracji do systemu elektronicznego, 
i) wydawanie decyzji administracyjnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie 

złożyli deklaracji, 
j ) sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, 
k) organizowanie i nadzorowanie działania punktów selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 
1) sporządzanie decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie 

odpadów, 
m) opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych 

ustawami, 
n) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

aktualizacji i weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy 
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, 

o) opracowywanie planów, programów i informacji o działalności składowiska 
odpadów komunalnych; 

2) zbieranie i weryfikacja informacji otrzymanych od firmy wywozowej na temat ilości 
zebranych odpadów komunalnych; 

3) wydawanie zezwoleń na prowadzenie usług w zakresie odpadów komunalnych oraz 
kontrolowanie podmiotów świadczących te usługi; 
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4) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i opiniowaniem projektów planów 
gospodarki odpadami oraz monitorowanie ich realizacji; 

5) księgowanie dokumentów finansowo - księgowych dotyczących opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
a) windykacja opłaty (upomnienia, monity, tytuły wykonawcze), 
b) prowadzenie postępowań z zakresu ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty, w 

tym: umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości, 
c) obsługa podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

6) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego i projektów aktów 
wykonawczych prawa miejscowego. 

§24 
Do zadań Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji należy 
w szczególności: 

1) prowadzenie i nadzorowanie informatycznej bazy danych Systemu Informacji 
Przestrzennej; 

2) udzielanie informacji urbanistycznej o przeznaczeniu terenów, postępowaniu 
administracyjnym z zakresu prawa o planowaniu przestrzennym i prawa 
budowlanego; 

3) wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania 
przestrzennego; 

4) wydawanie zaświadczeń dla działek nieobjętych miejscowym planem; 
5) przeprowadzanie analiz urbanistycznych; 
6) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
7) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
8) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i rejestru decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
9) wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy; 
10) opracowywanie planów i zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; 
11) opracowywanie programów specjalistycznych zgodnie ze "Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego"; 
12) pro wadzenie rejestru obowiązujących, uchylonych i archiwalnych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 
13) opracowywanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennych zgodnie ze "Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"; 
14) rejestracja graficznych opracowań planistycznych i innych w bazie komputerowej; 
15) prowadzenie rejestru wniosków o zmianę i sporządzenie planów miejscowych i 

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"; 
16) analizowanie i opiniowanie projektów planów i studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych; 
17) koordynowanie działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 
18) wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu i o przywróceniu poprzedniego 

sposobu zagospodarowania terenu; 
19) przygotowywanie materiałów i udzielanie informacji z zakresu dostępu do informacji 

publicznej i informacji o środowisku, aktów normatywnych; 
20) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do wojewódzkiego rejestru 

zabytków; 
21) wydawanie opinii o zgodności projektów podziału z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego; 
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22) opiniowanie projektów podziału w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

23) kontrola i weryfikacja aktów notarialnych dotyczących zbywania nieruchomości; 
24) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej; 
25) pro wadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów podziałów 

nieruchomości; 
26) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowania w sprawie 

scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele inne 
niż rolne i leśne; 

27) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości powstałego w wyniku ich podziału; 

28) dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości; 
29) przygotowywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do planowego gospodarowania 

majątkiem Miasta; 
30) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi; 
31) przygotowywanie spraw związanych nazewnictwem ulic. 

§25 
Do zadań Wydziału Projektów i Infrastruktury jako zadań własnych, należy 
w szczególności: 

1) zarządzanie realizacją projektów, których beneficjentem jest Miasto; 
2) współpraca z jednostkami podległymi w zakresie realizacji projektów; 
3) koordynacja spraw z zakresu promocji realizowanych projektów; 
4) prowadzenie spraw związanych z monitoringiem postępu realizacji projektów; 
5) koordynowanie działań związanych z zapewnieniem trwałości realizacji projektów 

zrealizowanych w Mieście; 
6) współpraca z wydziałami merytorycznymi odpowiedzialnymi i zaangażowanymi 

w realizację projektów; 
7) współpraca z jednostkami zarządzającymi środkami pomocowymi w zakresie 

zrealizowanych projektów; 
8) koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem systemów inżynierskich Miasta, 

w tym: 
a) sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) sieci kanalizacji deszczowej, w szczególności inwentaryzacja kanalizacji, 
c) sieci wodociągowej, 
d) sieci ciepłowniczej; 

9) realizacja zadań związanych z oczyszczaniem Miasta oraz oświetleniem ulic; 
10) zarządzanie siecią dróg miejskich; 
1 l)realizacja zadań związanych z utrzymaniem pasa drogowego dróg miejskich; 
12) prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu na drogach lokalnych miejskich; 
13) opiniowanie spraw związanych z organizacją ruchu na drogach krajowych, 

wojewódzkich oraz powiatowych w obrębie Miasta; 
14) nadzór nad realizacją zadań związanych z obsługą zbiorowej komunikacji publicznej 

autobusowej i tramwajowej; 
15) nadzór i koordynacja spraw związanych z administrowaniem cmentarzem 

komunalnym i targowiskiem miejskim; 
16) współpraca ze Stanowiskiem ds. nadzoru w zakresie nadzoru nad działalnością 

Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu; 
17) uzupełnianie bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej; 
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18) uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznych w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej; 

19) planowanie, nadzorowanie i rozliczanie inwestycji i remontów w sferze infrastruktury 
miejskiej; 

20) nadzorowanie i rozliczanie inwestycji realizowanych przy współudziale mieszkańców 
Miasta; 

21) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej; 
22) prowadzenie spraw z zakresu infrastruktury miejskiej na terenie Parku Przemysłowego 

Boruta Zgierz i parku kulturowego „Miasto Tkaczy"; 
23) realizowanie zadań zleconych z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych 

i wojskowych. 

§26 
Do zadań Wydziału Oświaty jako zadań własnych, należy prowadzenie spraw związanych 
z funkcjonowaniem oświaty, a w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta 
realizujących zadania w zakresie oświaty; 

2) nadzór ogólny nad działalnością podległych Miastu placówek; 
3) obsługa spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Rady uczniom szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto; 
4) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków materialnych, w tym środków 

inwestycyjnych dotyczących podległych placówek; 
5) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji w sprawach 

dotyczących oświaty; 
6) współudział w realizacji umów o współpracy z miastami i rejonami partnerskimi 

w zakresie oświaty; 
7) współorganizowanie imprez o charakterze oświatowym. 

§ 2 7 
1. Do zadań Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży jako zadań 

własnych, należy w szczególności: 
1) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków materialnych, w tym środków 

inwestycyjnych dotyczących podległych placówek sportu, zdrowia i spraw 
społecznych; 

2) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji w sprawach 
dotyczących sportu, zdrowia i spraw społecznych; 

3) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych oraz 
związanych z profilaktyką zdrowotną i społeczną; 

4) współudział w realizacji umów o współpracy z miastami i rejonami partnerskimi 
w zakresie sportu i rekreacji; 

5) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta 
realizujących zadania w zakresie sportu, zdrowia i opieki społecznej; 

6) nadzór ogólny nad działalnością Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w 
Zgierzu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w 
Zgierzu, Miejskiego Żłobka im. "Koziołka Matołka" w Zgierzu, Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zgierzu; 

7) realizacja polityki społecznej, a w szczególności opracowywanie strategii i programów 
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz informowanie mieszkańców 
o przysługujących im prawach i uprawnieniach; 
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8) prowadzenie spraw realizowanych przez Miasto, wynikających z programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych programów 
dotyczących uzależnień; 

9) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych 
uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów 
alkoholowych; 

10) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw społecznych; 
11) podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w tym koordynowanie prac Młodzieżowej 

Rady Miasta Zgierza. 
2. W Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży tworzy się stanowisko 

Pełnomocnika ds. Młodzieży. 

§28 
1. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności: 

1) współpraca z organami sprawiedliwości, policji oraz Strażą Miejską w Zgierzu, 
w zakresie utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez o charakterze masowym; 
3) sporządzanie dla potrzeb szkół podstawowych i gimnazjów wykazu dzieci 

podlegających obowiązkowi szkolnemu; 
4) sporządzanie wykazów osób zmarłych dla Urzędu Skarbowego; 
5) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych; 
6) wydawanie pozwoleń na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych, 

nadzór nad ich przebiegiem oraz sposobem wykorzystania zebranych środków; 
7) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców; 
8) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku 

o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie przyjmowania i przesyłania 
wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

9) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających 
z zezwolenia lub licencji; 

10) pro wadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy 
wydania, zmiany, wygaszania lub cofania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych; 

11) przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

12) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielania, odmowy 
udzielenia, zmiany, wygaszania oraz zawieszania i cofania licencji na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; 

13) ustalanie czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych; 
14) prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz 

ewidencji pól biwakowych; 
15) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego, w tym 

przygotowywanie projektów uchwał dotyczących regulaminu targowiska; 
16) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie określonym kompetencjami 

Wydziału; 
17) udzielanie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie 

działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 roku. 
2. W Wydziale Spraw Obywatelskich wyodrębnia się Dział Działalności Gospodarczej. 
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§29 
Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności prowadzenie 
spraw związanych z: 

1) wykonywaniem funkcji właścicielskich w stosunku do nieruchomości gruntowych, 
budynkowych i lokalowych stanowiących własność Miasta; 

2) podpisywaniem umów z organizatorami imprez na użyczenie terenów miejskich; 
3) ustalaniem stawek czynszu dzierżawnego i wysokości opłat za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiących własność Miasta; 
4) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Miasta; 
5) komunalizacją gruntów; 
6) opłatami adiacenckimi z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z budową 

urządzeń infrastruktury technicznej i budową dróg; 
7) prowadzeniem rejestru gruntów komunalnych; 
8) dziedziczeniem ustawowym przez Gminę Miasto Zgierz w zakresie nieruchomości; 
9) regulowaniem stanów prawnych nieruchomości; 
10) gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta, a w szczególności: 

a) przygotowywanie projektów wieloletnich programów gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta, 

b) określanie projektów zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Miasta, 

c) opracowywanie założeń polityki czynszowej oraz założeń prywatyzacji zasobu 
lokalowego, 

d) przygotowywanie projektów stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta, 

e) naliczanie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu 
najmu, 

f) wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali 
zamiennych, 

g) wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i przedłużania 
umowy najmu lokalu socjalnego, 

h) prowadzenie zamian lokali mieszkalnych, 
i) prowadzenie spraw związanych z lokalami użytkowymi; 

11) nadzór w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Miasta, 
a w szczególności: 
a) bieżąca ewidencja i analiza kosztów eksploatacyjnych mieszkaniowego zasobu 

Miasta, 
b) analiza porównawcza planu remontowego dostarczanego przez zarządcę ze 

sprawozdaniami z wykonania planu, 
c) opiniowanie rocznego planu gospodarczego (finansowo-rzeczowego) 

przekładanego Prezydentowi, 
d) rozstrzyganie sporów pomiędzy administratorem i najemcami na tle realizacji 

obowiązków wynajmującego i najemcy, 
12) udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, 
13) obsługa administracyjna Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy 

Prezydencie. 

§30 
Do zadań Wydziału Księgowości jako zadań własnych w szczególności należy: 

1) opracowywanie i realizacja planów finansowych objętych częścią budżetu Miasta 
właściwą dla Urzędu; 
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2) obsługa finansowo-księgowa wydziałów, Rady i Prezydenta, niektórych zadań 
zleconych i powierzonych, a także inwestycji miejskich; 

3) rozliczanie podatku od towarów i usług; 
4) pełna ewidencja dochodów z tytułu dzierżawy, wynajmu, użytkowania wieczystego, 

sprzedaży składników majątku Miasta; 
5) prowadzenie ewidencji majątku Miasta w przekroju grup rodzajowych 

poszczególnych składników majątku oraz podmiotów gospodarczych użytkujących ten 
majątek; 

6) bieżące inwentaryzowanie majątku i aktualizowanie wartości zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a także umów i porozumień z poszczególnymi 
podmiotami w tym zakresie; 

7) prowadzenie pełnej analityki finansowo-księgowej do poszczególnych zadań 
inwestycyjnych oraz nadzór nad ich prawidłowym rozliczeniem pod względem 
zgodności z ustawą o rachunkowości; 

8) prowadzenie kart wydatków zgodnie z układem wykonawczym budżetu Miasta 
w zakresie zadań własnych oraz niektórych zleconych i powierzonych, a także dla 
jednostek pomocniczych. 

§31 
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, 
f) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury 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, 
f) prowadzenie szkoleń z zakresu obrony z osobami, na których spoczywa 

wykonywanie zadań obronnych; 
g) realizacja zadań wynikających z przepisów regulujących powszechny obowiązek 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dotyczących: 
- zorganizowania i przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych, 
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- przygotowania dokumentacji oraz wykonywania czynności związanych 
z przeprowadzeniem poboru, 

- prowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu wydania decyzji o uznaniu 
poborowych i żołnierzy za sprawujących bezpośrednią opiekę nad członkiem 
rodziny oraz za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, 

- prowadzenia spraw związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych 
oraz opłat eksploatacyjnych żołnierzom i osobom spełniającym zastępczo 
obowiązek służby wojskowej, uznanym za posiadających na wyłącznym 
utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym, 

- prowadzenia spraw związanych z wypłatą świadczeń rekompensujących 
utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe, 

- realizacji zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił 
zbrojnych (akcja kurierska), 

- nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenia 
i aktualizacji rejestrów świadczeń; 

h) realizacja zadań w zakresie zgromadzeń publicznych; 
3) w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych należy realizowanie zadań 

wynikających z 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; 
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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 Biuletynu Informacji Publicznej. 

§32 
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) prowadzenie postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, 
e) prowadzenie dokumentacji związanej z dostępem do informacji o środowisku i 

jego ochronie, 
f) opracowywanie sprawozdań oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska na 

podstawie ustawy prawo ochrony środowiska; 
g) opiniowanie sposobu postępowania w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz 

ustalanie sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne; 
2) realizowanie zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych; 
3) przedkładanie corocznie Marszałkowi Województwa Łódzkiego informacji o 

realizacji KPOŚK za rok ubiegły; 
4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i produkcji rolnej i zwierzęcej; 
5) prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną i rolną; 
6) wydawanie zezwoleń na trzymanie psów ras uznanych za niebezpieczne; 
7) opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta; 
8) nadzór nad lasami komunalnymi; 
9) prowadzenie spraw dotyczących zmiany stosunków wodnych; 
10) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z art. 50a ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym; 
11) spisywanie zeznań świadków dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym; 
12) prowadzenie rejestru umów dzierżawy zawieranych przez rolników i przekazywanie 

ich do Starostwa Powiatowego w Zgierzu, celem wprowadzenia zmian w ewidencji 
gruntów i budynków; 

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

14) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego producentom 
rolnym. 
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§33 
Do zadań Wydziału Informatyki i Telekomunikacji należy w szczególności: 

1) wdrażanie i utrzymanie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie, w tym: 
a) koordynowanie zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu, 
b) analiza wymagań prawnych dot. elektronicznego obiegu dokumentów, 
c) programowanie i prowadzenie szkoleń dot. elektronicznego obiegu dokumentów; 

2) administrowanie siecią komputerową Urzędu; 
3) administrowanie i obsługa serwisów internetowych Miasta; 
4) zapewnienie sprawnego funkcjonowania w Urzędzie systemu informatycznego pod 

względem sprzętowym i programowym, w tym: 
a) zabezpieczanie sieci i posiadanych baz danych, 
b) planowanie i rozliczanie wydatków związanych z informatyką, 
c) ustalanie strategii rozwoju informatyki w Urzędzie; 

5) wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem i ochroną danych osobowych 
przetwarzanych w systemie informatycznym Urzędu; 

6) planowanie potrzeb w zakresie sprzętu telekomunikacyjnego, konserwacja oraz 
naprawy sieci telekomunikacyjnej; 

7) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych; 
8) organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie telekomunikacji i łączności 

w Urzędzie oraz Urzędu z jednostkami organizacyjnymi Miasta, jednostkami 
pomocniczymi Miasta i spółkami, w których Miasto posiada udziały; 

9) serwis techniczny centrali telefonicznej. 

§34 
Do zadań Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi należy 
w szczególności: 

1) wyszukiwanie źródeł dofinansowania zadań Miasta; 
2) przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań Miasta na wniosek i przy 

współpracy wydziałów i samodzielnych stanowisk; 
3) prowadzenie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych; 
4) koordynacja współpracy z przedsiębiorcami; 
5) prowadzenie działań związanych z rozwojem Parku Kulturowego Miasto Tkaczy; 
6) współpraca w zakresie aplikowania z jednostkami podległymi; 
7) zarządzanie zwykłe (administrowanie) obiektami powstałymi w ramach projektu 

PL0393 pn „Rewitalizacja i rozwój kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza 
w oparciu o umowę nr 16/PL0393/EOG/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r., a w tym 
m.in.: 
a) utrzymanie obiektów: Centrum Konserwacji Drewna, Domu Turysty - Punktu 

Informacji Turystycznej, Hostelu oraz „Muzeum miejsca" i Biura, 
b) prowadzenie działań w zakresie promocji i budowania wizerunku, 
c) budowanie i monitorowanie systemu informacji wizualnej, 
d) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych, 
e) współpraca z organizacjami pozarządowymi i nadzór merytoryczny nad 

prawidłowym wykorzystaniem dotacji w zakresie realizacji projektu PL 0393; 
8) w Wydziale Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi tworzy się 

stanowisko Pełnomocnika ds. Rozwoju Parku Kulturowego Miasto Tkaczy do 
którego zadań należy w szczególności: 
a) realizacja zadań wynikających z projektu PL 0393 oraz nadzór nad prawidłowym 

wykorzystaniem dotacji w tym zakresie, 
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b) promocja i budowa wizerunku Miasta Tkaczy, 
c) wdrażanie programów związanych z rozwojem turystyki w Mieście Tkaczy, 

współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. 

§35 
Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy w szczególności: 

1) zapewnienie optymalnych warunków prawidłowego stosowania ustawy - Prawo 
zamówień publicznych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta; 

2) prowadzenie formalno - proceduralnej części postępowań o udzielanie zamówień 
publicznych przeprowadzanych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta, 
wymagających udziału stałej komisji przetargowej Urzędu; 

3) sprawdzanie i opiniowanie dokumentów postępowań prowadzonych w Urzędzie; 
4) opracowywanie i bieżąca aktualizacja wzorów formularzy proceduralnych dla potrzeb 

postępowań prowadzonych w Urzędzie; 
5) udział w pracach stałej komisji przetargowej i komisjach doraźnych Urzędu; 
6) prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych Urzędu; 
7) sporządzanie zbiorczego planu zamówień publicznych oraz rocznego sprawozdania 

z udzielonych zamówień w Urzędzie; 
8) koordynowanie całości korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych; 
9) udzielanie porad i opinii w zakresie procedur zamówień publicznych oraz 

prowadzenie szkoleń; 
10) prowadzenie centralnego archiwum dokumentacji zamówień publicznych Urzędu. 

§36 
Do zadań Wydziału Promocji i Kultury jako zadań własnych, należy w szczególności: 

1) prowadzenie działań w zakresie promocji i budowania wizerunku Miasta w kraju i za 
granicą; 

2) uczestnictwo w imprezach promocyjnych, wydarzeniach gospodarczych oraz targach; 
3) organizowanie i współorganizowanie świąt i rocznic miejskich i narodowych, 

wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto; 
4) opracowywanie materiałów, wydawnictw o charakterze informacyjnym, 

promocyjnym, turystycznym i gospodarczym; 
5) realizacja umów z miastami i rejonami partnerskimi oraz nawiązywanie nowych 

kontaktów krajowych i zagranicznych; 
6) kształtowanie pozytywnego wizerunku w środkach masowego przekazu oraz 

współtworzenie polityki informacyjnej Miasta; 
7) współpraca ze środkami masowego przekazu; 
8) przygotowywanie i organizowanie wywiadów, wystąpień i konferencji prasowych; 
9) przygotowywanie korespondencji okolicznościowej Prezydenta; 
10) obsługa Urzędu w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych; 
11) budowanie i monitorowanie systemu informacji wizualnej Miasta; 
12) nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi 

i przedsiębiorcami; 
13) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków materialnych, w tym środków 

inwestycyjnych dotyczących podległych placówek kultury; 
14) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji w sprawach 

dotyczących kultury; 
15) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta 

realizujących zadania w zakresie kultury; 
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16)nadzór ogólny nad działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, Miejsko-
Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu i Muzeum Miasta 
Zgierza. 

§37 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu 
cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności 
dotyczących: 

1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan 
cywilny osób; 

2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego; 
3) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń; 
4) przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych; 
5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń 

zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 
6) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub 

niemożności zawarcia małżeństwa; 
7) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego; 
8) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską 

a Stolicą Apostolską. 

§38 
Do zadań Biura Rady Miasta Zgierza należy zapewnienie obsługi administracyjnej 
i kancelaryjnej Rady, jej komisji, jednostek pomocniczych, a w szczególności: 

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami 
materiałów na posiedzenia Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia 
tych organów; 

2) prowadzenie rejestru i przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę; 
3) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, 

zebrań, posiedzeń oraz spotkań Rady i jej komisji; 
4) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań; 
5) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych. 

§39 
Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy: 

1) badanie i ocena adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonowania systemu 
kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta; 

2) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego; 
3) przeprowadzanie zadań audytowych określonych w rocznym planie audytu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i standardami w tym zakresie; 
4) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu; 
5) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu; 
6) sporządzanie rocznych planów kontroli; 
7) przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli; 
8) przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezydenta; 
9) sporządzanie sprawozdań i protokołów z kontroli; 
10) przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń 

pokontrolnych; 
11) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych. 

Zasady działania Biura regulują odpowiednie zarządzenia Prezydenta. 
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§40 
Do zadań Stanowiska ds. nadzoru należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z koordynacją nadzoru właścicielskiego nad spółkami 
Miasta; 

2) prowadzenie spraw związanych z koordynacją nadzoru nad jednostkami 
organizacyjnymi Miasta; 

3) prowadzenie spraw z zakresu ekonomiczno - finansowego ze spółkami Miasta 
i jednostkami organizacyjnymi Miasta; 

4) zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania spółek z udziałem Miasta 
i jednostek organizacyjnych Miasta; 

5) prowadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej spółek z udziałem Miasta 
i jednostek organizacyjnych Miasta, w sposób zapewniający stałą informację 
o działalności tych podmiotów; 

6) wykonywanie innych doraźnych zadań, dotyczących spółek z udziałem Miasta i 
jednostek organizacyjnych Miasta zleconych przez Prezydenta Miasta Zgierza. 

§41 
Do zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy wykonywanie czynności 
wynikających z przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozdział V I I 
ZASADY PODPISYWANIA PISM 

§42 
Prezydent podpisuje: 

1) zarządzenia z zakresu administracji publicznej wynikające w szczególności z art. 30 
ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów; 

2) pisma związane z reprezentowaniem Miasta na zewnątrz; 
3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Miasta; 
4) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie 

upoważnił pracowników Urzędu; 
5) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma 

wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy 
wobec pracowników Urzędu; 

6) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy; 
7) pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta przed sądami i organami administracji; 
8) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 
9) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za 

pośrednictwem radnych; 
10) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Prezydent zastrzegł dla siebie. 

§43 
Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, 
nie zastrzeżone do podpisu Prezydenta oraz decyzje administracyjne i pisma w sprawach, do 
załatwienia których zostali upoważnieni przez Prezydenta. 

§44 
Naczelnicy i pełnomocnicy oraz osoby zatrudnione na stanowisku ds. Kadr, stanowisku ds. 
Informacji Publicznej oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji podpisują: 
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1) pisma związane z zakresem działania wydziałów, nie zastrzeżone do podpisu 
Prezydenta; 

2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwiania których zostali 
upoważnieni przez Prezydenta; 

3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej wydziałów i zakresu zadań 
dla poszczególnych stanowisk. 

§45 
Naczelnicy mogą upoważnić swoich zastępców albo innych pracowników do podpisywania 
pism należących do kompetencji wydziałów. Upoważnienie powyższe zamieszcza się 
w zakresie obowiązków pracowników, a wykaz upoważnionych pracowników wydziału 
przekazuje się do Sekretarza. 

§46 
Dokumenty przedstawione do podpisu, w tym decyzje administracyjne muszą zawierać parafę 
osoby odpowiedzialnej za ich przygotowanie, imienną pieczęć i datę, parafę zwierzchników 
służbowych oraz w zależności od rodzaju dokumentu, opinię radcy prawnego. 

Rozdział VIII 
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA ORAZ ZAŁATWIANIA 

S K A R G I WNIOSKÓW 

§47 
1. Ogólne zasady postępowania ze skargami i wnioskami wniesionymi przez interesantów 

określa Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy 
szczególne dotyczące organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

2. Prezydent i Zastępcy Prezydenta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków 
w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00 i od 14.00 do 17.00. 

3. Naczelnicy oraz pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują 
interesantów w sprawach skarg i wniosków w ciągu całego dnia pracy. 

4. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w Kancelarii Urzędu - w Biurze Obsługi 
Klienta. 

5. Obsługę interesantów przyjmowanych w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta 
i Zastępców Prezydenta prowadzi Kancelaria Urzędu. 

6. Kwalifikacji wpływających skarg i wniosków dokonuje Prezydent lub Zastępcy 
Prezydenta. 

7. Skargi i wnioski podlegają rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków 
prowadzonym przez Kancelarię Urzędu. 

8. Skargi i wnioski wniesione ustnie do protokołu przyjmuje się sporządzając protokół 
przyjęcia, w którym odnotowuje się ich treść. 

9. Po zarejestrowaniu skargi lub wniosku w centralnym rejestrze przekazuje się ją do 
załatwienia do wydziału właściwego ze względu na przedmiot sprawy. 

10. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy spraw wchodzących w zakres działania kilku 
wydziałów - Sekretarz wyznacza wydział koordynujący zbadanie oraz załatwienie 
sprawy. 

11. Naczelnicy mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Kancelarii Urzędu skarg 
i wniosków, które wpłynęły do Urzędu z pominięciem Kancelarii Urzędu, w celu 
zarejestrowania ich w centralnym rejestrze. 

12. Naczelnicy są ponadto zobowiązani do: 
1) zapewnienia prawidłowej organizacji załatwiania skarg i wniosków; 
2) terminowego ich rozpatrywania i załatwiania; 
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3) wykorzystywania materiałów zawartych w skargach i wnioskach do usprawnienia 
i poprawy jakości pracy oraz podejmowania środków zmierzających do likwidowania 
nieprawidłowości będących przyczyną skarg. 

§48 
1. Załatwianie skarg i wniosków powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich 

okoliczności sprawy. 
2. Kancelaria Urzędu stosownie do dekretacji Prezydenta, Zastępców Prezydenta zleca 

właściwym wydziałom przygotowanie dokumentacji i projektu odpowiedzi na skargę lub 
wniosek. 

3. Odpowiedzi na skargi i wnioski winny być udzielone w formie pisemnej, zawierać 
wyczerpującą informację o wynikach rozpatrzenia sprawy, dokonanych rozstrzygnięciach, 
ustosunkowywać się do wszystkich zarzutów oraz zawiadamiać o podjętych środkach 
zaradczych. 

4. Odpowiedzi na skargi i wnioski z parafą naczelnika podpisuje Prezydent lub upoważniona 
przez niego osoba. 

5. Kopię odpowiedzi na skargę lub wniosek naczelnik przekazuje do Kancelarii Urzędu. 
6. Na polecenie Prezydenta dokonywane są analizy sposobu i terminowości załatwiania 

skarg i wniosków. 

§49 
1. Rozpatrzenie skargi oraz udzielenie odpowiedzi należy do: 

1) Rady, jeżeli skarga dotyczy działań Prezydenta i kierownika gminnej jednostki 
organizacyjnej; 

2) Prezydenta, jeżeli skarga dotyczy niewłaściwych działań Zastępców Prezydenta, 
naczelników i pracowników Urzędu. 

2. Rozpatrzenie skargi dotyczącej niewłaściwego załatwienia spraw przez Prezydenta 
w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy do właściwości 
wojewody. 

Rozdział IX 
ZASADY I T R Y B POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWANIU 

AKTÓW PRAWNYCH 

§50 
Prezydent wydaje akty prawne w formie zarządzeń, bądź zarządzeń porządkowych 
w przypadkach i trybie określonym w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

§51 
1. Projekty aktów prawnych winny być przygotowane w sposób zgodny z zasadami techniki 

prawodawczej. 
2. Redakcja projektów aktów powinna być jasna, zwięzła i poprawna pod względem 

językowym. 

§52 
1. Projekty aktów prawnych (uchwał i zarządzeń) przygotowują właściwe rzeczowo 

wydziały. 
2. Naczelnik przygotowując projekt aktu prawnego parafuje ten projekt i przedstawia go do 

zaopiniowania: 
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1) radcy prawnemu lub adwokatowi (najpierw dla wstępnej konsultacji zasadności 
regulacji pod względem prawnym, a potem dla nadania ostatecznej treści aktu); 

2) Skarbnikowi, jeśli treść aktu wywołuje skutki finansowe; 
3) naczelnikom innych wydziałów, jeśli zamierzona regulacja dotyczy zakresu ich 

działania; 
4) Zastępcy Prezydenta, zgodnie z resortowym podziałem pracy. 

3. Obowiązek zebrania podpisów, o których mowa w ust. 2 ciąży na autorze projektu aktu 
prawnego. 

4. Autor projektu aktu prawnego odpowiada za stronę merytoryczną aktu i jego formę. 
5. Jeżeli podjęcie aktu prawnego jest uzależnione od zasięgnięcia opinii właściwego organu 

należy taką opinię uzyskać. 
6. W przypadku zaistnienia konieczności unormowania w akcie prawnym spraw, które 

należą do więcej niż jednego wydziału lub też projekt aktu dotyczy zagadnień nie 
objętych dotychczas właściwością żadnego wydziału, Prezydent lub Sekretarz wyznaczają 
wydział odpowiedzialny za przygotowanie projektu. 

§53 
Zaakceptowane przez Prezydenta projekty uchwał przeznaczone do rozpatrzenia przez Radę 
naczelnik przekazuje do Biura Rady Miasta Zgierza. 

§54 
Akty prawne po ich podpisaniu podlegają ewidencji w rejestrach prowadzonych przez 
Kancelarię Urzędu i Biuro Rady Miasta Zgierza. 

ROZDZIAŁ X 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§55 
Szczegółowe obowiązki pracowników Urzędu określają zakresy czynności tych 
pracowników. 
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