Zarzildzenie Nr 5I9 12013
Burmistrza Miasta Jpdrzejowa

roku
z dnia.?/...,J?...JP!3..
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyinego Urzgdu Mieiskiego
w lgdrzejowie.
Na podstawieart.33ust.2ustawyz dnia8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym( tekstjednolityDz.ItJ.22013r. poz. 594zpó1n.zm.)
zarzqdzamco nastgpuje:
$ 1
W Regulaminie Organizacyjnym UrzEdu Miejskiego w Jqdrzejowie
wprowadzonym ZarzqdzeniemNr 10012011Burmistrza Miasta Jqdrzejowaz
¿nia 02 maja 20II r. w sprawie Regulaminu organizacvjnegoUrzqdu
Miejskiego w JEdrzejowiezmienionegoZarzEdzeniemI\r 6212012Burmisttza
Miasta Jqdrzejowaz dnia 02.03.2012r., Zarz4dzeniemNr 2012013Burmistrza
Miasta Jgdrzejowa z dnia 11.02.2013r. oraz ZarzqdzeniemNr 15912013
Burmistrza Miasta Jqdrzejowa z dnia 03.06.2013 r. w sprawie zmiany
RegulaminuOrganizacyjnegoUrzqdu Miejskiego w Jqdrzejowiewprowadzam
zmiany;
nastEpuj4ce
1.W $ 10 ust. 9 pkt 4 dodajesiEppkt f) w brzmieniu:
,, f) stanowiskods. gospodarkiodpadami jeden etat,".
2.W $ 10 zdanie,,IloéóetatówwlJrzgdzieMiejskim w JEdrzejowie-75
etatów."otrzymujebrzmienie,,Ilosóetatóww utzEdzie Miejskim
w Jgdrzejowie-76 efatów."
3. W $ 37 w ust.2dodajesig pkt 14 do 23 w brzmieniu;
,,14)prowadzenieurzqdzehksiEgowo- ewidencyjnychw zakresie:
a) oplaty za korzy staniez przy stankówautobusowych,
b) optaty zatezetwacjEstanowiskna targowisku,
c) czynszuza wynajem stanowiskhandlowychw parku.
15) ksiqgowaniena kartachkontowychwplat oplat za gospodarowanie
odpadamikomunalnymi,
16) miesieczneuzgadnianiedochodówbud2etowychz wplaconych
i zaksiEgowanychoplat za gospodarowanieodpadamikomunalnymi
zwyciryami bankolvymi i dowodamikasowymi,
jednostkowychw oparciuo prowadzonq
17) sporzqdzaniesprawozdaír
ewidencjq dochodówUrzqduMiej skiego,

18)prowadzenieurz4dzeúksiggowo-ewidencyjnychdlaoplat
za gospodarowanieodpadamikomunalnymi;
a) anal\zakontPodatników'
b) uzgadnianiesaldPodatników,
zwroty nadplat ná rachunekbankowy lub w kasie'
c)
gospodarowanie
19) roz\iczanieinkasent6w zpobranychoplat za
odpadamikomunalnYmi,
optafy za
20) naliczanieprowizji dla soltysów zpobranej
gospodarowanieodpadamikomunalnymi'
dotyczqcychoplaty
2l) wydawanie postanowieúo zarachowaniuwplat
za gospodarówanieodpadamikomunalnymi'
22) u"ludniunie rejestrów przypi sów i -odpisów'
przyjmowanie i rozpatryianie podari orazv,rydawaniadecyzii
23)
'-napodstawieOrdynacjipodatkowejwzakresie:
odpadami
a) odroczeniaterminu piatnoécioptatyza gospodarowanie
komunalnYmi,
b) rozlokeniízaptaty oplat za gospodarowanieodpadami
komunalnYmi na ratY,
za
c) umorz en\á zalegloécipodatkowych ztytulu oplaty
gospodarowanieodpadamikomunalnymi'
rozloaeni
d) sporz4dzan\esprawozdaúw zakresie vmorzei, odwolaú,
odpadamikomunalnymi'
tu rury oplat rá gospodarowanie
do
e) prowadzeniespraworazfozpatrywánieodwotaúkierowanych
odpadamikomunalnymi'"
SKO z tytuloófl at ru gorpo^darowanie
4. W $ 37 w ust.3dodajesiq pkt 35 w brzmieniu;
VAT zgodnie zuchwa|qNsA
,,35) skonsolido*u,'. roz|\czaniepodatku
z dnia24 czetwca2013r' (sygn'IFPS IlI3);'
5. W $ 39 dodajesiq ust. 6 a w brzmieniu:
,,6 d. W zakresiegospodarkiodpadami:
gospodarowaniaodpadami
1) organ\zacjai zarzqdzaniesystemem
w gminie orazselektywnejzbiórki odpadów'
bud2etugminy
2) opracowanieprojektuplanu dochodówi wydatków
w zakresie
oraz spraw oráui ,*iqzanych z dziahalnoéciQ
odPadami,
gosPodarowania
wtraécicieli
3) podejmowanie dzialan w celu objgcia wszystkich
nieruchomoécinatereniegminysystememgospodarowania
odPadamikomunalnYmi,
z systemem
4) przygotowywanie piojektów
-odpadamiuchwat Rady zw\qzanych
komunalnymi i nieczystoéciami
gorpádurowania

ciektrYmi,

prowadzenie rejestru dzialalnoéci regulowanej w zakresie
odbi"runia odpadLwkomunalnychod wtaécicielinieruchomosci,
odbierajqcychodpadykomunalne,.
6) kontrolow aniáprzedsigbiorców
odpadami
7) nadzorowaniefunkcjonowania systemugospodarowania
komunalnymi oraz selektywnej zbiÍtki odpadów, w tym rcal\zucji
zadanpowierzonych podmiotom odbierajqcym odpady komunalne
od wlaécicielinieruchomoóci,
.
wszczQüa
do
niezbqdnych
8) przygotowywanie dokumentów
porifpo*uniu o udzielenie zam1wieniapublicznegona odbieynig
bqdi
oapuáO* komunalnych od wlaécicieli nieruchomoici,
ofaz
odbieranie i zagospodarowanieodpadów komunalnych
selektywnqzbiórkEodPadów,
zbierania odpadów w sposób
9) tworzónie punktów ,!l.kty*tt.go
zapewniaj4cylatwydostqpdlawszystkichmieszkaicówgminy,
urzgdu oraz w sposób
10)
' udostqpniuni. na stronió internetowej
w
zu,ryciajowoprzyjEty informacji, które zostaly wyszczególnione
urt. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o uttzymaniu
czystoécii Porz4dkuw gminach,
przygotowanie materialów do kampanii informacyjnej na temat
11)
' 'prñ
i obowi4zków wlaécicieli nieruchomoéci,o której mowa w
art. 13 ustawy z dnia1 lipca 20lI r. o zmianieustawy o utrzymaniu
czystoScii pórz4dkuw gminachoraz niektórych innych ustaw oraz
przeprowadzen\akampanii
prá*udr.nü
^informa"yj wspólprary w zakresie
nej z innymi komórkam\ ot ganizacyjnymi urzEdu,.
przez przedsigbiorców
12)
' prryjmo*a'É i weryfikacja skladanych
,prá*o zdan kwartalnych oraz sporzqdzenie do Marszatka
z
úojewód ztwa Swiqtákrzyskiego rocznego sprawozdania
i,
r e aíizacj\ zadahz zakresu gospodarowania odpadami komunalnym
oplaty za gospodarowanie
13)
' przyjmówanie deklaracji o wysokoéci
wlaécicieli
sktadanych przez
tApáOutni komunalnymi

s)

nieruchomoSci,
decyzji okreélaj4cych
14)
' prowadzenie
'wysokoéó postqpowaúi przygotowywanie
optaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi w
pizypadku niezLozeniiprzez wlaéciciela nieruchomoéci deklaracji
a
albo uzasadnionychw4tpliwosci co do danych w niej zawafich,
za
Iakie okreélajEóych wysokosó zaleS.oSci z tytulu oplaty
przypadku
gospodarowanie odpadami komunalnymi w
stwierdzenia,Le wtaSciciel nieruchomoécinie uiÉcil oplaty albo
uiÉcitj4w wysokoécini2szejod naleZnej,
15) tworzénie i aktualizacjakómputerowej bazy danych wtraécicieli
nieruchomoóci objqtyóh systemem gospodarowania odpadami
komunalnYmina tereniemiasta,

w zakresie
16) prowadzen\e dzia\.aúinformacyjnych i edukacyjnych
w
prawidlowego gospodaro*utiu odpadami komunalnymi'
zakresie selektywnego zbietania odpadów
szczególnos-ci ;
komórkami
komunalnych. wspólpraca w tym iakresie z innymi
organizacYjnYmiurzqdu,
.
-, --^.
osiqgniqcia
17) podejmowanie dz\alah w celu zapewnienia
do
odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania
w art.
ponownego uzyíia odpadów, które zosfaly wyszczególnione
czystoécii
3b ust. 1 ustarvyz dniá13 wrzeénia1996r. o vtrzymaniu
porzqdkuwgminachofazograniczeniamasyodpadów
do
komunalnych u'íegajqcych biodegradacji przekazywanych
skladowania,

odpadami
18) dokonanie corocznej anal\zy stanu . gospodarki
werydkacji mo2liwoéci technicznych i
komunalnymi, w
".i,,
odpadami
organizacy;nych gminy w zakresie gospodarowania
komunalnYmi,
w sprawach
19) prowadzeniePostqPowaúi przygotowywanie decyzji
wtaécicieli
zwiqzanYch z odbiorem oApáO?* komunalnych od
nieruchomoéci,
analizy stanu gospodarki odpadami
20) dokonywanie corocznej
"weryfikacji
mo2liwoÉci technicznych i
komunalnymi, w celu
odpadami
organizacy¡nych gminy w zakrésie gospodarowania
komunalnYmi."

$ 2
wykonanie zaruqdzeniapowierzasig sekretarzowiGminy.

$ 3
Zarzqdzeniewcho dziw lyc\e z dniem podjEcia'
tl,
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