
ZARZĄDZENIE NR 53/2019
WÓJTA GMINY WIERZCHOWO

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 
Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 135/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 września 2016 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo zmienionego zarządzeniem Nr 181/2017 Wójta Gminy Wierzchowo 
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wierzchowo, wprowadza 
się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Samodzielne stanowiska pracy:

- Urząd Stanu Cywilnego - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC);

- strażnik straży gminnej (SG);

- stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa (GK);

- stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (GN);

- stanowisko ds. infrastruktury społecznej (IS);

- stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy (FZ).”;

2) w § 20 po punkcie 47) dodaje się punkt 48) w brzmieniu:

„48) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.”;

3) w § 21 po punkcie 21 dodaje się punkty 22) oraz 23) w brzmieniu:

„22) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;

23) przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.”;

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Do zadań stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa należy:

1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego;

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

4) wydawanie opinii urbanistycznych;

5) wydawanie opinii dotyczących lokalizacji inwestycji;

6) udostępnianie do wglądu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
udzielanie ustnych informacji o przeznaczeniu działek i możliwości ich zagospodarowania;

7) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

8) dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy;
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9) przyjmowanie i analiza wniosków w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a także - weryfikacja ich spójności ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania Gminy”;

10) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

11) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu 
publicznego;

12) współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie nadzoru urbanistyczno-
architektonicznego;

13) organizowanie konserwacji i remontów oświetleń ulicznych, ewidencja punktów świetlnych;

14) rozliczanie opłat za energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia dróg na terenie Gminy;

15) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych;

16) wyrażanie zgody na wejścia w teren (gminne zasoby nieruchomości);

17) realizacja zadań przypisanych wójtowi wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

18) podejmowanie działań w celu pozyskania środków pomocowych z zewnątrz na realizację zadań gminy;

19) pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, podlegającego bezpośrednio 
Wójtowi. Zakres zadań Pełnomocnika obejmuje:

e) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

f) prowadzanie postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych Gminy określonych w „Wykazie osób mających dostęp do 
informacji niejawnych”;

g) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

h) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;

i) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej;

j) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych 
informacji;

k) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;

l) opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji 
szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.”;

5) w § 25 po punkcie 31) dodaje się punkt 32) w brzmieniu:

„32) opiniowanie projektów podziałów działek pod względem ich zgodności z ustaleniami planu 
przestrzennego zagospodarowania Gminy lub decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu;”;

6) Załącznik Nr 1 do zarządzenia "Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Wierzchowo" otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Wójt

Jan Szewczyk
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY WIERZCHOWO 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy obsługi 

WÓJT GMINY WIERZCHOWO 

Referat gospodarki komunalnej, 
rolnictwa i ochrony środowiska 

SEKRETARZ GMINY SKARBNIK GMINY 

Referat Organizacyjny Referat Finansów i Budżetu 

Urząd Stanu Cywilnego 

Strażnik Straży Gminnej 

Stanowisko ds. zagospodarowania 
przestrzennego i drogownictwa  

 

Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami 

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych i promocji gminy 

Stanowisko ds. infrastruktury społecznej 

Stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych 

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr 

Stanowisko ds. obsługi rady 

 
Informatyk 

 

Kierownik Referatu 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami 
komunalnymi 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Stanowisko ds. księgowości dochodów 

Stanowisko ds. księgowości wydatków 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 

Stanowisko ds. rachuby płac 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji 
niejawnych 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 53/2019

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 14 czerwca 2019 r.
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