ZARZĄDZENIE NR 159/2018
BURMISTRZA ŁASKU
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz.994, 1000) postanawiam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Łasku Nr 17/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku (ze zmianami
wynikającymi z zarządzeń Burmistrza Łasku Nr 58/2016, Nr 209/2016, Nr 283/2016, Nr 73/2017)
wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 8 po ust.7 dodaje się ust.8 o brzmieniu:
„8. Komórki organizacyjne zgodnie z zakresem swojego działania odpowiadają za wykonanie
zadań przyjętych do realizacji w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego”;
2) w § 10 w ust.4 uchyla się tiret dziesiąte;
3) w § 10 w ust.4 dodaje się tiret dziewiętnaste o brzmieniu:
„- wykonywanie czynności administratora Systemu Informacji Przestrzennej”;
4) w § 10 po ust.10 dodaje się ust.11 o brzmieniu:
„11. W zakresie ochrony danych osobowych:
a) prowadzenie spraw związanych z powołaniem Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Łasku i monitorowanie wykonania
nałożonych na niego obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie
usługi,
b) opracowywanie i wdrażanie instrukcji i procedur dot. sfery bezpieczeństwa danych
osobowych przetwarzanych w Urzędzie - we współpracy z IOD,
c) nadzór - za pośrednictwem IOD nad poprawnością stosowania i przestrzegania
procedur i instrukcji ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
d) przygotowanie we współpracy z IOD upoważnień dla osób przetwarzających dane
osobowe w urzędzie i nadzór nad ich właściwym stosowaniem;
e) zapewnienie fizycznego zabezpieczenia pomieszczeń, w których przetwarzane są
dane osobowe”
5) w § 10 - Biuro Obsługi Interesanta ust.9 otrzymuje brzmienie:
„9. Obsługa faxu.”
6) w § 10 - Biuro Obsługi Interesanta po ust.13 dodaje się ust.14 o brzmieniu:
„14. Przyjmowanie wpłat opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej.”
7) w § 11 po ust.24 dodaje się ust. 25 i 26 o brzmieniu:
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„25. Prowadzenie spraw związanych z odpisem od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
26. Przyjmowanie wpłat podatków i opłat w formie bezgotówkowej .”
8) w §12 po ust.31 dodaje się ust.32 o brzmieniu:
„32. Prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami urzędu spraw związanych
z przejmowaniem przez gminę środków zgromadzonych na nieaktywnych kontach bankowych
osób fizycznych.”
9) w § 13 w ust.6 tiret siódme otrzymuje brzmienie:
„- administrowanie i prowadzenie serwisów internetowych i społecznościowych
gminy oraz systemu informacyjno - komunikacyjnego z mieszkańcami;”
10) w § 13 w ust.6 uchyla się tiret ósme, dziewiąte, dziesiąte i jedenaste;
11) w § 13 w ust.6 tiret dwunaste otrzymuje brzmienie:
„- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, wykonującymi zadania zgodnie
z zakresem działania wydziału, w zakresie poszukiwania, pozyskiwania środków ze
źródeł pozabudżetowych, pomoc w składaniu wniosków aplikacyjnych i realizacji
projektów;”
12) w § 13 ust.16 otrzymuje brzmienie:
„16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez radę opinii niezbędnych do
prowadzenia na terenie gminy działalności regulowanej ustawą o grach hazardowych;”
13) w § 14 w ust.1 uchyla się tiret trzecie;
14) w § 14 po ust.5 dodaje się ust.6 o brzmieniu:
„6. Poszukiwanie i pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych - funduszy krajowych
i europejskich na zadania gminy o charakterze inwestycyjnym.”
15) w § 15 w ust.1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„- prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów planów rozwoju
sieci drogowej na terenie gminy oraz ustalaniem przebiegu dróg gminnych;”
16) w § 15 w ust.1 tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„- prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz bieżąca
aktualizacja danych w tym zakresie z wykorzystaniem systemu elektronicznego
(SIBView5);”
17) w § 15 w ust.4 tiret ósme litera c) otrzymuje brzmienie:
„c) wydawanie zezwoleń na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi
i wód powierzchniowych oraz naliczanie opłat z tego tytułu,”
18) w § 15 w ust.4 tiret dziewiąte otrzymuje brzmienie:
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„- prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy oraz
bieżąca aktualizacja danych w tym zakresie w Systemie Informacji Przestrzennej
(moduł Latarnik),”
19) w § 15 w ust.4 tiret jedenaste otrzymuje brzmienie:
„- zapewnienie ogłoszenia w BIP zatwierdzonych przez organ regulacyjny taryf na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,”
20) w § 15 w ust.4 po tiret siedemnaste dodaje się tiret osiemnaste, dziewiętnaste, dwudzieste,
dwudzieste pierwsze, dwudzieste drugie i dwudzieste trzecie o brzmieniu:
„- prowadzenie spraw związanych z uchwalaniem przez radę regulaminu dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków,
- organizacja dostaw energii elektrycznej dla obiektów jednostek organizacyjnych
gminy,
- prowadzenie spraw związanych z iluminacją świąteczną miasta, nadzór nad
właściwym przechowywaniem i funkcjonowaniem,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego,
- wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych zawierającego informacje
o środowisku i jego ochronie dokumentów w zakresie zadań wydziału,
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych.”
21) w § 16 w ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zadania wynikające z prawa wodnego, w szczególności:
- prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej,
- prowadzenie spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruncie szkodliwie
wpływającą na grunty sąsiednie,
- prowadzenie spraw dot. kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do
kąpieli na terenie gminy,”
22) w § 16 w ust.9 tiret jedenaste otrzymuje brzmienie:
„- koordynowanie spraw związanych z publicznie dostępnym wykazem danych
zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie oraz wprowadzanie
dokumentów w zakresie zadań wydziału.”
23) w § 16 w ust.9 tiret dwunaste uchyla się.
24) w § 16 ust.21 otrzymuje brzmienie:
„21. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem projektu wydatków funduszu
sołeckiego.”
25) w § 17¹po ust.3 dodaje się ust.4 i 5 o brzmieniu:
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„4. Wykonywanie zadań wydziału z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennej
i bieżąca aktualizacja bazy danych w zakresie zadań wydziału.
5. Wprowadzanie do publicznie dostępnego wykazu danych zawierającego informacje
o środowisku i jego ochronie dokumentów w zakresie zadań wydziału.”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Łasku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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