ZARZĄDZENIE NR 120.1.2013
WÓJTA GMINY ROGOWO
z dnia 15 stycznia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rogowo
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1) ) zarządzam, co następuje :
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rogowo, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr
1/2012 Wójta Gminy Rogowo - Kierownika Urzędu Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2012 r., zmienionym
zarządzeniami Wójta Gminy Rogowo Nr 14/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. i Nr 17/2012 z dnia 25 września 2012 r.,
wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 21 :
a) w pkt 2 :
- wyrażenie o treści „7 etatów ”, zastępuje sie wyrażeniem „8 etatów ”,
- po lit. g dodaje się lit.h w brzmieniu :
„h) stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;”,
b) w pkt 3 :
- wyrażenie o treści „ 14 etatów ”, zastępuje się wyrażeniem „13 etatów ”,
- uchyla się lit. h;
2) w § 25 po pkt 24 dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu :
„25 ) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystywanego do produkcji rolnej;
26) pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;
3) w § 26 w ust. 3 po pkt 14 dodaje się pkt 15 - 17 w brzmieniu :
„15) przygotowywanie propozycji przydziału zadań pracownikom Referatu Finansowego;
16) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych - finansowych w Urzędzie;
17) przeprowadzanie kontroli finansowych w gminnych jednostkach oragnizacyjnych, w zakresie zleconym
przez Wójta.”;
4) w § 27 pkt 19 otrzymuje brzmienie :
„19 ) opracowywanie projektów zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu oraz opisów
stanowisk;”;
5) w § 29 po pkt 24 dodaje się pkt 25 w brzmieniu :
„25) przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków składanych i przekazywanych do Wójta Gminy
Rogowo.”;
6) w § 30 po pkt 26 dodaje się pkt 27 w brzmieniu :
„27) pełnienie funkcji Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, którego zakres odpowiedzialności
określa odrębne zarządzenie Wójta Gminy.”;
1) Zmiany

teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
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7) w § 31 pkt 19 otrzymuje brzmienie :
„19) przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków składanych i przekazywanych do Rady Gminy
Rogowo;”;
8) w § 33 po pkt 39 dodaje się pkt 40 w brzmieniu :
„40 ) dokumentowanie procedury tworzenia i aktualizacji kart usług.”;
9) w § 34 po pkt 15 dodaje się pkt 16 - 24 w brzmieniu :
„16) przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
17) weryfikowanie treści wniosku pod względem formalnym i potwierdzenie wnioskodawcy za
pokwitowaniem, przyjęcie wniosku;
18) przekształcenie wniosku na formę elektroniczną i przesłanie do CEIGD;
19) archiwizacja wniosków w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokumentacji z nim związanej;
20) przygotowywanie zaświadczeń o potwierdzeniu danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
dot.przedsiębiorców wykreślonych z tej ewidencji i nie przekazanych do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej oraz udzielanie informacji w w/w zakresie, a także udzielanie informacji
o przeniesieniu wpisu do CEIDG;
21) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
22) przekazywanie do CEIDG informacji , o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, zgodnie z udzielonym upoważnieniem;
23) spisywanie zeznań świadków;
24) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zdrowia oraz współpraca w tym zakresie z zakładami opieki
zdrowotnej, instytucjami i stowarzyszeniami.”;
10) uchyla się § 36;
11) w § 37 :
a) pkt 27 otrzymuje brzmienie :
„sporządzanie wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej
i powierzchniowej oraz o wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wód
podziemnych;”,
b) uchyla się pkt 30;
12) w § 38 :
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie :
„1) inicjowanie działań lokalnych na rzecz ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku
w gminie i kształtowanie właściwych postaw społecznych w tym zakresie, poprzez podejmowanie działań
edukacyjnych i promocyjnych;”,
b) pkt 19 otrzymuje brzmienie :
„przekazywanie Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego i WIOŚ sprawozdań z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;”,
c) pkt 21 otrzymuje brzmienie :
„21) realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w tym nadzór nad
funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;”,
d) pkt 24 otrzymuje brzmienie :
„24) przygotowywanie zezwoleń oraz odmowy, zmiany, cofnięcia zezwolenia w drodze decyzji na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych;”,
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e) po pkt 33 dodaje się pkt 34 w brzmieniu :
„34) przekazywanie do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodaczej, zgodnie z udzielonym upoważnieniem.”;
13) w § 39 :
a) uchyla się lit. d w pkt 22 ,
b) pkt 24 - 29 otrzymują brzmienie :
„24) przygotowywanie propozycji budowy, przebudowy i remontów przystanków komunikacyjnych i wiat
przystankowych oraz nadzór nad ich realizacją i dokonywanie odbioru robót w tym zakresie;
25) organizowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na przystankach
komunikacyjnych i wiatach autobusowych;
26) prowadzenie dokumentacji w zakresie uzgadniania zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
których właścicielem lub zarządzającym jest gmina , a także przygotowywanie zezwoleń oraz odmowy,
zmiany, cofnięcia zezwolenia w drodze decyzji na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym
transporcie drogowym na obszarze gminy;
27) przygotowywanie wypisu z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie
drogowym, w liczbie określonej przez przewoźnika;
28) przygotowywanie analizy rynkowej w zakresie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie
drogowym na obszarze gminy;
29) przekazywanie Marszałkowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego informacji dotyczacej transpotru
zbiorowego na obszarze gminy, a także przygotowywanie danych do sprawozdania - samorząd terytorialny,
w zakresie krajowego transportu drogowego;”,
c) po pkt 47 dodaje się pkt 48 w brzmieniu :
„48) przekazywanie do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodaczej, zgodnie z udzielonym upoważnieniem.”;
14) w § 41 po pkt 12 dodaje się pkt 13 - 21 w brzmieniu :
„13) prowadzenie ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
14) przygotowywanie decyzji dot. udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
15) przygotowywanie decyzji dot. wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
16) przygotowywanie decyzji dot. cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
17) naliczanie oraz egzekwowanie uiszczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
18) przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez podmioty gospodarcze
w roku poprzednim;
19) przygotowywanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych;
20) występowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wyrażenia
opinii o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
21) przekazywanie do CEIDG informacji , o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, zgodnie z udzielonym upoważnieniem.”;
15) w § 42 po pkt 41 dodaje się pkt 42 - 44 w brzmieniu :
„42) przygotowywanie zezwoleń w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie hodowli lub utrzymania
psa rasy uznanej za agresywaną;
43) przygotowywanie cofnięcia zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie hodowli lub
utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;
44) prowadzenie rejestru psów rasy agresywnej.”;
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16) w § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Skargi i wnioski składane i przekazywane do Wójta Gminy są przyjmowane i rejestrowane na
stanowisku ds. kadr, natomiast do Rady Gminy na stanowisku ds. obsługi rady gminy i jednostek
pomocniczych.”.
§ 2. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rogowo, stanowiący Schemat organizacyjny
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rogowo.
§ 4. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podjecia.

Wójt Gminy
Józef Sosnowski
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Wójt

Referat Finansowy
Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnikds.
Stanowisko
wymiaru należności
pieniężnych

Stanowisko ds. kadr

Stanowisko ds. księgowości
podatkowej
Stanowisko ds. księgowości
budżetowej

Stanowisko ds. rozliczeń
należności pieniężnych
i podatku VAT

Stanowisko
ds. obsługi rady gminy
i jednostek pomocniczych

Stanowisko
ds. wojskowych,
obronnych
i obrony cywilnej

Stanowisko
pomocnicze
- kierownik
oczyszczalni
ścieków

Stanowiska obsługi
- robotnicy
gospodarczy

Administrator
Bezpieczeństwa

Pełnomocnik
ds. Ochrony
Informacji
Niejawnych

Pracownik ds.
ewidencjonowania
dokumentów
niejawnych

Stanowisko ds. obsługi
sekretariatu

Stanowisko ds. finansowych

Stanowisko ds. rolnictwa
i gospodarki
nieruchomościami

Stanowisko ds. płac

Stanowisko.
ds. zaopatrzenia
w wodę

Stanowisko ds. opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Zastępcy
Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego

Stanowiska obsługi
- konserwatorzy
wodociągu

Stanowisko ds. ochrony
środowiska i zamówień
publicznych

Stanowisko ds. dróg
i ochrony p. pożarowej

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: C1F3F0CD-AD91-4732-B1DC-A76EEA455A20. Przyjety
Strona 5

Stanowisko ds. inwestycji

Stanowisko ds. budownictwa,
planowania
i zagospodarowania
przestrzennego
Stanowisko ds. leśnictwa,
ochrony przyrody
i gospodarki lokalowej

Stanowisko obsługi
- robotnik gospodarczy
w Urzędzie

Stanowisko ds. funduszy
europejskich i krajowych

Stanowisko ds. promocji,
informacji publicznej,
turystyki, wypoczynku
i sportu

Stanowisko obsługi
- sprzątaczka w Urzędzie
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm. ) wójt gminy nadaje w drodze zarządzenia , regulamin organizacyjny urzędu gminy,
określający organizację i zasady jego funkcjonowania. Na podstawie w/w przepisu dokonuje również jego
zmian.
Zmiamy wprowadzone niniejszym zarządzeniem w głównej mierze wynikają z likwidacji samodzielnego
stanowiska ds. działalności gospodarczej i zwrotu podatku akyzowego i utworzenia nowego stanowiska
wchodzącego w skład Referatu Fiansowego ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a to
w związku z koniecznością realizacji przez gminę nowych zadań w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, wynikajacymi z znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
W związku z powyższym zadania wykonywane dotychczas na likwidowanym stanowisku przypisano do
obowiazków wykonywanych na innych samodzielnych stanowiskach pracy tj. ds. funduszy europejskich
i krajowych, ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ds. leśnictwa, ochrony przyrody
i gospodarki lokalowej oraz przez pracowników Referatu Finansowego.
Nadanie nowego brzmienia ust. 1 w § 52 będzie skutkowało tym, iż przyjmowanie i rejestrowanie
skargi wniosków, składanych i przekazywanych do organów gminy ( Wójta i Rady Gminy ), będzie się
odbywało na dwóch stanowiskach pracy, a nie jak dotychczas na jednym.Wprowadzenie powyższego
rozwiązania wynika z konieczności uwzględnienia ustaleń kontroli przeprowadzonej w grudniu 2012 r. przez
inspektorów Urzędu Wojewódzkiego. Stwierdzono bowiem, że prowadzenie wspólnego rejestru skarg
i wniosków dla Wójta i Rady Gminy, przy większej ilości skarg i wniosków może powodować brak
przejrzystości, w związku z art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Należy także dodać, że pozostałe zmiany w zakresie zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach,
wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają charakter porządkowy i podyktowane zostały koniecznością
dostosowania zapisów do charakteru wykonywanych zadań, w związku z zmianą przepisów prawnych lub
przyjęciem innych rozwiązań organizacyjnych lub procedur wewnętrznych w Urzędzie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Wójt Gminy
Józef Sosnowski
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