
Zarządzenie Nr 44/VII/2015 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 16/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 

30 stycznia 2015 roku 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, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072). 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 16/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 

30 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 

Zgierza Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza wprowadzam następujące 

zmiany: 

1) §3 ust. 2 pkt 1 ppkt r otrzymuje brzmienie: 

„Biuro Audytu i Kontroli" 

2) §3 ust. 2 pkt 1 ppkt s otrzymuje brzmienie: 

„ Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. "; 

3) §3 ust. 2 pkt 3 ppkt c zostaje uchylony; 

4) §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Struktura Organizacyjna Urzędu dzieli się na komórki organizacyjne - Wydziały, 

Urząd Stanu Cywilnego, Samodzielne Stanowiska, Służbę Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy i Biuro Audytu i Kontroli. "; 

5) §6 ust. 6 zostaje uchylony; 

6) §6 ust. 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„ Wydział Finansowo - Budżetowy - FN; 

7) §6 ust. 9 pkt 17 zostaje uchylony; 

8) w §6 ust. 9 pkt 18 staje się pkt 17 i otrzymuje brzmienie: 

„ Biuro Audytu i Kontroli - BA;"; 

9) w §6 ust. 9 pkt 19 staje się pkt 18 i otrzymuje brzmienie: 

„ Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - BHP. "; 



10) §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

1) Zastępca Prezydenta; 

2) Sekretarz Miasta; 

3) Skarbnik Miasta; 

4) Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji; 

5) Zastępca Naczelnika Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji; 

6) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi; 

7) Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi; 

8) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych; 

9) Naczelnik Wydziału Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu; 

10) Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej 

i Transportu; 

11) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa; 

12) Pierwszy Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa;1 

13) Drugi Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa; 

14) Naczelnik Wydziału Edukacji i Młodzieży; 

15) Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Młodzieży; 

16) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego; 

17) Pierwszy Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 

18) Drugi Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 

19) Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych; 

20) Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych; 

21) Naczelnik Wydziału Finansowo - Budżetowego; 

22) Pierwszy Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo - Budżetowego; 

23) Drugi Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo - Budżetowego; 

24) Naczelnik Wydziału Księgowości; 

25) Zastępca Naczelnika Wydziału Księgowości; 

26) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju; 

27) Pierwszy Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju; 

28) Drugi Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju; 

29) Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu; 



30) Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu; 

31) Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem; 

32) Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem; 

33) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; 

34) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego; 

35) Naczelnik Działu Spraw Obywatelskich. 

36) Audytor Wewnętrzny"; 

11) §7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Naczelnik Wydziału Finansowo - Budżetowego jest jednocześnie Zastępcą Skarbnika 

i w przypadku nieobecności pełni jego obowiązki. "; 

12) §8 ust. 1 pkt 2 ppkt g otrzymuje brzmienie: 

„ Biuro Audytu i Kontroli, "; 

13) §8 ust. 1 pkt 2 ppkt h otrzymuje brzmienie: 

„ Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. "; 

14) §18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi jako zadań własnych, należy w szczególności: 

1) nadzór i kontrola użytkowników urządzeń w zakresie zwykłego korzystania 
ze środowiska, 

2) opiniowanie projektów geologicznych, 

3) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, w tym w pasach drogowych, 

4) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów, 

5) udostępnianie w publicznie dostępnych wykazach informacji związanych 
z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 

6) prowadzenie postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, 

7) prowadzenie dokumentacji związanej z dostępem do informacji o środowisku i jego 
ochronie, 

8) opracowywanie sprawozdań oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska 
na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, 

9) opiniowanie sposobu postępowania w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz 
ustalanie sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne, 

10) opracowywanie i realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych 
z terenu Miasta, 



11) realizowanie zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, 

12) przedkładanie corocznie Marszałkowi Województwa Łódzkiego informacji o realizacji 
KPOSK za rok ubiegły, 

13) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i produkcji rołnej i zwierzęcej, 

14) prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną i rolną, 

15) współpraca przy opracowywaniu dokumentów związanych z pozyskiwaniem środków ze 
źródeł zewnętrznych na ochronę środowiska np. z WFOSiGW, 

16) opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta, 

17) nadzór nad lasami komunalnymi, 

18) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki wodnej, w tym postępowania dotyczące 
zmianą przepływu wód gruntowych ze skutkiem dla gruntów sąsiednich, 

19) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków, 

20) spisywanie zeznań świadków dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym, 

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

22) organizowanie i koordynowanie działań związanych z powstaniem klęsk żywiołowych 
w gospodarstwach rolnych, 

23) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym, 

24) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie przeprowadzania kontroli nieruchomości 
z punktu widzenia ochrony środowiska, 

25) współpraca z organami sprawiedliwości oraz policją w zakresie utrzymywania 
porządku publicznego, 

26) określenie klasyfikacji akustycznej terenu, 

27) wydawanie i prowadzenie ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
b) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
c) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 
djopróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych; 

28) prowadzenie postępowań o czasowym odebraniu zwierząt, 
29) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za 

agresywną, 
30) opracowanie oraz realizacja założeń dokumentów strategicznych z zakresu ochrony 

środowiska, 
31) przeprowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego, 
32) występowanie o zezwolenie na wycięcie drzew z terenów należących do miasta, 
33) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym według 

właściwości wydziału "; 
15) §18 ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie: 



„ prowadzenie poboru oraz księgowości opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, " 

16) w §18 ust. 2 dodaje się pkt 23: 

„wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej, w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właściciełi nieruchomości, "; 

17) §22 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„nadzór ogólny nad działalnością podległych Miastu placówek oświatowych, w tym 

przedszkoli,"; 

18) §22 ust. 1 pkt 28 ppkt e zostaje uchylony; 

19) §23 ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„prowadzenie czynności związanych z wyborami Rad Osiedli oraz przygotowywanie ich 

posiedzeń,"; 

20) §23 ust. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady 

Miasta, posiedzeń komisji oraz innych zebrań i spotkań Radnych, "; 

21) §23 ust. 4 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„protokołowanie sesji Rady Miasta, posiedzeń komisji, posiedzeń rad osiedli oraz innych 

zebrań i spotkań Radnych "; 

22) §23 ust. 5 dodaje się: 

14) realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów wykonujących 
zadania publiczne oraz rozporządzeń wykonawczych, 

15) nadzorowanie sieci komputerowej Urzędu, 
16) nadzorowanie i administrowanie siecią światłowodową Gminy Miasto Zgierz, w tym 

zarządzanie dostępem do Internetu, 
17) zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miasta Zgierza, zabezpieczanie ciągłości 

funkcjonowania infrastruktury informatycznej pod względem sprzętowym i programowym, 
w tym: 
a) ochrona i zabezpieczanie systemów i sieci teleinformatycznych, w tym nadzór nad 

przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i użytkowania sprzętu komputerowego, 
urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania, 

b) ochrona, zabezpieczanie oraz archiwizowanie posiadanych baz danych, 



c) przydzielanie uprawnień użytkownikom, zmiana haseł dostępu, zabezpieczanie 
komputerów przed wirusami, 

d) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym: 
- analiza zasobów sprzętu komputerowego i oprogramowania, planowanie potrzeb 
i rozliczanie wydatków związanych z informatyką, w tym: zakup sprzętu 
komputerowego i oprogramowania do obsługi informatycznej UMZ oraz zakup 
materiałów eksploatacyjnych do sprzętu pracującego w UMZ, 
- przygotowywanie wraz z komórkami merytorycznymi opisu przedmiotu zamówienia 
będącego częścią SIWZ, 
- monitorowanie zgodności realizacji usług i dostaw z warunkami umowy, 
- koordynacja przedsięwzięć informatycznych wszystkich komórek organizacyjnych 
UMZ oraz weryfikacja zapotrzebowań na sprzęt komputerowy składanych przez 
Naczelników Wydziałów (komórek równorzędnych) oraz opiniowanie umów 
zawieranych przez komórki organizacyjne UMZ w zakresie teleinformatyki 
i telekomunikacji, 
- instalowanie, konfigurowanie oraz serwisowanie sprzętu komputerowego, w tym 
sieci komputerowej, oraz drobne naprawy i wymiany sprzętu komputerowego, 
- nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego 
sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, 
- prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowanego 
w Urzędzie, 
- przyjmowanie oraz prowadzenie ewidencji zgłoszeń awarii sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, 

e) przygotowywanie i zlecanie audytu informatycznego Urzędu, 
f) pomoc bezpośrednia i zdalna pracownikom Urzędu w problemach związanych 

z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i aplikacji, 
g) udzielanie zdalnej pomocy w problemach związanych z eksploatacją stacji roboczych 

i aplikacji jednostkom organizacyjnym w zakresie określonym w Regulaminie 
korzystania z sieci komputerowej z dostępem do Internetu Gminy Miasto Zgierz, 
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 205/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza 
z dn. 06.12.2010 r. zpoźn. zm., 

h) szkolenie pracowników z zakresu obsługi programów komputerowych stosowanych 
w Urzędzie oraz związanych z wdrażaniem nowych systemów, 

i) utrzymanie i rozwój elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie, w tym: 
- koordynowanie zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu, 
- programowanie i prowadzenie szkoleń dot. elektronicznego obiegu dokumentów; 

j ) określanie założeń i kierunków informatyzacji Urzędu, ustalanie strategii rozwoju 
informatyki we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu; 

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

19) planowanie potrzeb i realizacja zadań w zakresie telekomunikacji i łączności 
w Urzędzie oraz łączności Urzędu z jednostkami organizacyjnymi Miasta, w tym: 
zarządzanie i utrzymanie centrali telefonicznej oraz nadzór nadjej eksploatacją, 

20) realizacja i utrzymanie wniosków UE w zakresie informatyki. "; 



23) w §24 dodaje się: 

- pkt 11 o treści: „prowadzenie nadzoru ogólnego nad działalnością Miejskiego Żłobka 

im. Koziołka Matołka w Zgierzu, "; 

- pkt 12 o treści: „prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących 

działalność na terenie Miasta, "; 

- pkt 13 o treści: „prowadzenie spraw dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi do lat 

3 na terenie Miasta, "; 

- pkt 14 o treści: „prowadzenie spraw realizowanych przez Miasto, wynikających 

z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych 

programów dotyczących uzależnień."; 

24) w §25 ust. 2 zostaje uchylony pkt 5 

25) w §25 ust. 2 pkt 6 staje się pkt 5 

26) w §25 ust. 2 pkt 7 staje się pkt 6 

27) w §25 ust. 2 pkt 8 staje się pkt 7 

28) w §25 ust. 2 pkt 9 staje się pkt 8 

29) w §25 ust. 2 pkt 10 staje się pkt 9 

30) w §25 ust. 2 pkt 11 staje się pkt 10 

31) w §25 ust. 2 pkt 12 staje się pkt 11 

32) §26 otrzymuje brzmienie: 

„ Do zadań Wydziału Księgowości jako zadań własnych w szczególności należy: 

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta Zgierza (z wyłączeniem księgowości 
w zakresie podatków i opłat lokalnych), 

2) obsługa finansowo - księgowa dochodów niepodatkowych i wydatków budżetowych 
realizowanych przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, 

3) obsługa finansowo-księgowa wydatków realizowanych przez wydziały merytoryczne 
Urzędu Miasta w zakresie projektów i programów dofinansowanych ze środków 
europejskich, 

4) prowadzenie ewidencji inwestycji, 



5) ewidencja księgowa należności budżetowych, w tym m.in. z tytułu opłat 
za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy gruntów, najmu, sprzedaży 
nieruchomości Gminy, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów 
w prawo własności, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłat za zajęcie pasa 
drogi, 

6) obsługa finansowo-księgowa dochodów budżetowych z tytułu mandatów 
wystawianych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zgierzu, 

7) prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
8) obsługa i ewidencja księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 
9) windykacja należności niepodatkowych, 
10) ewidencja księgowa sum depozytowych m.in. z tytułu wadiów, zabezpieczeń należytego 

wykonania umów, 
11) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Miasta oraz rozliczanie inwentaryzacji, 
12) obsługa transakcji bezgotówkowych i gotówkowych rachunków bankowych 

funkcjonujących przy Wydziale, 
13) naliczanie wynagrodzeń oraz rozliczanie zasiłków i świadczeń płatnych z funduszu 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozliczanie umów o charakterze cywilno
prawnym, 

14) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne pracowników urzędu, 

15) prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzanie 
deklaracji, 

16) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, finansowych, w zakresie 
operacji finansowych, o wydatkach strukturalnych, 

17) prowadzenie ewidencji pozabilansowej Urzędu, 
18) sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto 

Zgierz, 
19) analiza rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu Gminy. " 

33) §27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy prowadzenie spraw: 

1) z zakresu bieżącej rejestracji aktów stanu cywilnego, a w tym: 

a) sporządzanie aktów urodzeń, w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje 

administracyjne oraz orzeczenia sądowe, 

b) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie oświadczeń woli, zaświadczeń 

0 zawartym małżeństwie wyznaniowym ze skutkiem cywilnym, decyzji 

administracyjnych oraz orzeczeń sądowych, 

c) sporządzanie aktów zgonów w oparciu o karty zgonu i decyzje administracyjne, 

d) prowadzenie akt zbiorowych do sporządzanych aktów urodzeń, małżeństw 

1 zgonów, 

e) wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów sporządzonych 



w bieżącym roku, 

f) wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na odtworzenie treści aktu 

stanu cywilnego bądź wpisanie odpisu aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia, 

zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, 

g) wydawanie decyzji administracyjnych, odmawiających wpisania do aktu 

urodzenia dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, w formie 

zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci, 

h) wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na zawarcie małżeństwa 

przed upływem ustawowego terminu wyczekiwania, 

i) wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do dokonania 

czynności stanowiącej podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą, 

j) wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia 

małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym, 

k) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach urodzeń, małżeństw oraz zgonów 

bieżącego roku w oparciu o orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne 

i oświadczenia oraz zamieszczanie przypisków, 

l) współdziałanie z organami ewidencji ludności w zakresie obowiązku 

meldunkowego w stosunku do dzieci urodzonych w bieżącym roku, 

m) współdziałanie z organami ewidencji ludności w zakresie obowiązku 

wymeldowania osób zmarłych, 

n) współdziałanie z organami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie 

przekazywania zmian stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu 

cywilnego, 

o) organizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego, 

p) sprawozdawczość statystyczna w zakresie zarejestrowanych urodzeń, małżeństw 

i zgonów, 

q) prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami 

konsularnymi w zakresie realizowanych spraw; 

z zakresu zadań w sprawach transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego w 

czególności należą: 

a) przyjmowanie wniosków o wpisanie lub odtworzenie treści aktów stanu cywilnego 

sporządzonych za granicą, 

b) prowadzenie postępowań wyjaśniających, zmierzających do wydania decyzji 

administracyjnych dotyczących wpisania lub odtworzenia treści zagranicznych 



aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg, 

c) wydawanie decyzji administracyjnych, dotyczących wpisania lub odtworzenia 

treści zagranicznych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą, 

d) korespondencja z urzędami administracji samorządowej i państwowej, 

e) sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych 

w sprawie wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu 

cywilnego, 

f) sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych, 

g) odtworzeniu treści zagranicznych aktów stanu cywilnego, 

h) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie sporządzenia aktu stanu 

cywilnego w przypadku, gdy zdarzenie nastąpiło za granicą i nie zostało 

zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, 

i) wydawanie decyzji administracyjnych, zezwalających na odtworzenie treści aktu 

stanu cywilnego, który został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu jest 

niemożłiwe łub związane z poważnymi trudnościami, 

j) prowadzenie korespondencji z innymi USC w zakresie wykonywanych czynności, 

k) współdziałanie z organami ewidencji ludności, w szczególności w zakresie 

obowiązku meldunkowego osób, których dotyczy wpisany do polskich ksiąg stanu 

cywilnego akt zagraniczny, 

l) współdziałanie z organami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie 

przekazywania zmian stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu 

cywilnego, 

m) wykonywanie postanowień wynikających z umów międzynarodowych, w obrocie 

prawnym w zakresie wpisów do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych 

aktów stanu cywilnego, w szczególności ratyfikowanych przez Polskę konwencji 

tematycznych Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, 

n) odnotowywanie zagranicznych orzeczeń w sprawach podlegających unormowaniu 

na mocy kodeksu powstępowania cywilnego. 

o) uznawanie wyroków sądów państw obcych na mocy kodeksu postępowania 

cywilnego; 

3) z zakresu prowadzenia archiwum USC w szczególności: 

a) wydawanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego z okresu 100 lat, 

b) przechowywanie oraz zapewnienie właściwej konserwacji ksiąg, 

c) należyte przechowywanie akt zbiorowych do posiadanych aktów stanu cywilnego 



oraz uzupełnianie ich o dokumenty, na podstawie których zostały dokonane zmiany 

w aktach, 

d) ewidencjonowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji oraz wniosków, 

e) przygotowywanie korespondencji do wysyłki, 

f) realizacja umów o konserwacją i oprawą ksiąg archiwalnych, 

g) przekazywanie akt do Archiwum Państwowego, 

4) z zakresu zmiany imienia i nazwiska oraz zmian w aktach stanu cywilnego w 

szczególności należą: 

a) przyjmowanie wniosków w sprawie zmiany imienia i nazwiska, 

b) prowadzenie postępowań wyjaśniających, zmierzających do wydania decyzji 

administracyjnych dotyczących zmiany imienia i nazwiska, 

c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imienia i nazwiska, 

d) prowadzenie korespondencji z innymi USC w zakresie wykonywanych czynności, 

e) współdziałanie z właściwymi organami określonymi przepisami prawa w zakresie 

wydanych decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imienia i nazwiska, 

j) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego bezpośrednio po wykonaniu decyzji. " 

34) §28 zostaje uchylony 

35) §29 staje się §28 

36) §30 staje się §29 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zadań Wydziału Promocji, Kultury i Sportu jako zadań własnych, w szczególności 
należy: 

1) współpraca w nadzorze nad prawidłowym wykorzystaniem środków materialnych, 
w tym środków inwestycyjnych dotyczących podległych samorządowych instytucji 
kultury, 

2) prowadzenie zadań inwestycyjnych samorządowych instytucji kultury, 

3) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji w sprawach 
dotyczących kultury, 

4) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem samorządowych instytucji 
kulturowych Miasta realizujących zadania w zakresie kultury, 

5) nadzór ogólny nad działalnością samorządowych instytucji kultury, 

6) organizowanie i współorganizowanie imprez miejskich, 

7) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem środków materialnych i dotacji 
w sprawach dotyczących sportu, 

8) organizowanie i współorganizowanie imprez związanych z promocją sportu, 

9) współudział w realizacji umów o współpracy z miastami i rejonami partnerskimi 
w zakresie sportu i rekreacji, 



10) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta 
realizujących zadania w zakresie sportu, 

11) nadzór ogólny nad działalnością ośrodków sportu, 

12) realizacja prawidłowej polityki sportowej, a w szczególności opracowywanie strategii 
i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz informowanie 
mieszkańców o przysługujących im prawach i uprawnieniach, 

13) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu i kultury 

14) nadzór nad Miejsko - Powiatową Biblioteką Publiczną im. Bolesława Prusa w Zgierzu, 
Miejskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Miasta Zgierza i Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji. 

2. W Wydziale Promocji, Kultury i Sportu wyodrębnia się Dział Promocji Miasta do zadań, 
którego w szczególności należy: 

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 w zakresie promocji Miasta i 
działań Urzędu, 

11) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie dotyczącym 
promocji Miasta i działań Urzędu, 

12) budowanie i monitorowanie systemu informacji wizualnej Miasta, 

13) współpraca przy przygotowaniu materiałów na stronę internetową Miasta, w zakresie 
promujących Miasto i działania Urzędu. 

14) nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, 

15) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie dotyczącym 
promocji zadań poszczególnych Wydziałów, 

16) rozwój turystyki na terenie Miasta, 

17) opracowywanie materiałów i wydawnictw o charakterze informacyjnym, promocyjnym, 
turystycznym i gospodarczym, 

18) prowadzenie Kroniki Miasta. " 



37) §31 staje się §30 

38) §32 staje się §31 

39) §31 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„ W Stanowisku Prawno - Administracyjnym wyodrębnia się Stanowisko ds. nadzoru do 

zadań, którego w szczególności należy: 

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

2) prowadzenie spraw związanych z interesem ekonomiczno-finansowym spółek z udziałem 
Miasta, 

3) zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania spółek z udziałem Miasta, 

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

5) wykonywanie doraźnych zadań, dotyczących spółek z udziałem miasta zleconych 
przez Prezydenta, 

6) gromadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej spółek z udziałem 
Miasta w zakresie nadzoru właścicielskiego, 

7) prowadzenie rejestru i kontrola pod względem merytorycznym sprawozdań 
składanych przez członków rad nadzorczych i rad nadzorczych Prezydentowi, 

8) prowadzenie rejestru i kontrola pod względem merytorycznym sprawozdań 
składanych przez zarządy spółek z udziałem Miasta, 

9) inicjowanie rozwiązań będących w zakresie nadzoru właścicielskiego mających na 
celu poprawę sytuacji spółek z udziałem Miasta i przedstawiania ich Prezydentowi 

10) wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru powierzonych przez Prezydenta. " 

40) §33 staje się §32 

41) §34 staje się §33 i otrzymuje brzmienie: 

„ W Urzędzie wyodrębnia się Biuro Audytu i Kontroli do zadań, którego w szczególności 

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. 

2. Zasady działania Biura Audytu i Kontroli regulują odpowiednie zarządzenia Prezydenta. " 

43) §35 staje się §34 

44) §36 staje się §35 

45) §37 staje się §36 

46) §38 staje się §37 

47) §39 staje się §38 

48) §40 staje się §39 

49) §41 staje się §40 

50) §42 staje się §41 

51) §43 staje się §42 

52) §44 staje się §43 

53) §45 staje się §44 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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