Zarządzenie Nr 107/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 12/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 12/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 64, poz. 582), zmienionego zarządzeniem Nr 102/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza oraz zarządzeniem Nr 7/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza, wprowadzam następujące zmiany:
	w § 7 ust. 1 pkt 16 dodaje się treść „i telekomunikacji”,
	w § 7 ust. 1 pkt 17 skreśla się wyraz „wewnętrznej” i w to miejsce wpisuje się wyrazy: „jednostek organizacyjnych gminy”,
	w § 7 ust. 1 po pkt 21 dodaje się pkt „22” w brzmieniu: ,,22. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa”
	w § 7 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt „23” w brzmieniu: „23. Audytor wewnętrzny”.


§ 2. 1. W § 22 dodaje się pkt 3 o treści: „3. sporządzanie prawidłowych dokumentów dla komornika w taki sposób, aby można było skutecznie przeprowadzić postępowanie windykacyjne w stosunku do tych, którzy uchylają się od płacenia podatku”.
	W § 35 ust. 1 po pkt 6) dodaje się pkt ,,7)” o treści: „7) planowanie potrzeb w zakresie sprzętu telekomunikacyjnego, konserwacja oraz naprawy sieci telekomunikacyjnej”.
	Po § 40 dopisuje się § 41 i § 42.


§ 3. § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. 1. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa jako zadania własne należy w szczególności:
	prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska w tym:

	nadzór i kontrola użytkowników urządzeń w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska,
	opiniowania projektów geologicznych,
	wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
	opiniowanie sposobu postępowania w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz ustalanie sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne,
	wydawanie zezwoleń na prowadzenie usług w zakresie odpadów komunalnych,
	prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

	prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem projektów planów gospodarki odpadami,
	prowadzenie spraw dotyczących przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
	inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na ulicach miejskich i naliczanie opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych z pasów drogowych,
	sprawy dotyczące zmiany stosunków wodnych,
	prowadzenie spraw z zakresu ochrony i produkcji rolnej i zwierzęcej.

	Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu „WOS” „.


§ 4. § 42 otrzymuje brzmienie:
„§ 42. Do zadań Audytora wewnętrznego należy w szczególności:
	badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez następcze sprawdzenia:

	przestrzeganie zasad rachunkowości,
	zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
	zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych,

	dokonanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur, o których mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych,
	dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań”.


§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Zgierza, naczelnikom wydziałów oraz samodzielnym stanowiskom Urzędu Miasta Zgierza.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.




Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

