
ZARZĄDZENIE NR RZ.120.013.2018
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr RZ.120.025.2015 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22.07.2015 r. 
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ze zmianami.

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyskowicach nadanym Zarządzeniem nr 
RZ.120.025.2015 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22.07.2015 r. ze zmianami dokonuję następujących 
zmian:

1. w § 2 dodaje się ust. 8, 9, 10 w brzmieniu:

„8. Organizację i porządek pracy w Urzędzie oraz związane z tym prawa i obowiązki kierownika 
i pracowników Urzędu określają: Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz inne akty 
prawne.

9. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników, w rozumieniu przepisów kodeksu 
pracy.

10. Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki dla podnoszenia 
kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne działanie przy wykorzystaniu technik informatycznych”.

2. w § 3:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dla realizacji zadań o złożonym charakterze, wymagających współpracy komórek 
organizacyjnych Urzędu Burmistrz Miasta może powołać zespół zadaniowy, określając zakres jego 
działania. Dla usprawnienia realizacji zadań Burmistrz Miasta może wyznaczyć koordynatorów 
i pełnomocników.”;

2) ust.6 w tabeli dodaje się pozycje 18 w brzmieniu:

„18. Samodzielne stanowisko ds. polityki senioralnej PS”;

3) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta na wniosek kierownika komórki 
organizacyjnej może wyrazić zgodę na czasowe utworzenie stanowiska pomocniczego w ramach 
komórki organizacyjnej, poza ustaloną w strukturze organizacyjnej liczbą stanowisk pracy.”.

3. w § 6:

1) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Bezpośredni nadzór nad pracą: Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Biura  
Informatyki, samodzielnego stanowiska ds. polityki senioralnej oraz jednostek organizacyjnych:

1) Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,

2) Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu,

3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,

4) Ośrodka Pomocy Społecznej,

5) Miejskiego Żłobka,
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6) placówek oświatowych.”;

2) dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

„14. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w zakresie określonym 
pełnomocnictwem Burmistrza Miasta.”.

4. w § 7 dodaje się ust. 16, 17, 18 w brzmieniu:

„16. Opiniowanie struktur organizacyjnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz opisów 
poszczególnych stanowisk pracy.

17. Koordynowanie czynności w zakresie działalności lobbingowej.

18. Nadzór nad prawidłową realizacją spraw dotyczących rozpatrywania petycji w Urzędzie 
Miejskim w Pyskowicach.”.

5. w § 9:

1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Udzielanie podległym pracownikom urlopów i innych zwolnień od pracy oraz organizowanie 
systemu zastępstw celem zapewnienia ciągłości pracy komórki i należytego kierowania jej pracą 
w przypadku nieobecności kierownika komórki organizacyjnej;”;

2) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dopuszczanie do pracy podległych pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi (wstępne, 
okresowe, kontrolne) oraz szkoleniami bhp. Określanie warunków pracy na podległych stanowiskach;”;

3) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania przez podległych pracowników postanowień 
regulaminów obowiązujących w Urzędzie, a także przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji;”;

4) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy kierowanej komórki oraz doskonalenie 
umiejętności zawodowych własnych i podległych pracowników;”;

5) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Zapewnienie równomiernego podziału zadań pomiędzy pracowników;”;

6) ust. 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Nadzorowanie realizacji przez podległych pracowników zadań dotyczących zamówień 
publicznych oraz przeprowadzania przez nich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 
kwot wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
regulacjami wewnętrznymi. Planowanie i realizacja zamówień publicznych;”;

7) ust. 39 otrzymuje brzmienie:

„39. Nadzorowanie przechowywania pieczęci urzędowych oraz pieczątek;”;

8) ust. 44 otrzymuje brzmienie:

„44. Zapewnienie realizacji systemu bezpieczeństwa informacji w nadzorowanej komórce 
organizacyjnej;”.
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6. w § 10:

1) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa informacji;”;

2) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków, petycji oraz z zakresu działalności 
lobbingowej;”.

7. w § 11:

1) w ust. 1:

a) skreśla się pkt 4.

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji adresowanych do tut. 
Urzędu;”.

2) w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Prowadzenie spraw dotyczących deklaracji i wpłat na PFRON;”,

b) skreśla się pkt 8.

3) w ust.3:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Prowadzenie spraw dotyczących herbu i symboli miasta (za wyjątkiem loga) oraz zezwoleń na 
ich używanie;”,

b) skreśla się pkt. 12.

8. w § 12:

1) w ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.”;

2) w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem inwestorskim 
i rozliczeniem finansowym inwestycji i remontów w placówkach oświatowych i Miejskim Żłobku 
(na zlecenie kierowników tych jednostek);”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem finansowym inwestycji 
i remontów budynku tut. Urzędu Miejskiego. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie 
właściwego stanu technicznego ww. budynku oraz instalacji z nim związanych, w tym m.in. 
przeprowadzanie  przeglądów technicznych, usuwanie awarii, prowadzenie książki obiektu 
budowlanego;”,

c) dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
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„5) Prowadzenie spraw dotyczących budowy dróg oraz uzbrojenia terenów.”.

3) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Dokonywanie rozliczenia pozyskanych środków zewnętrznych.”;

4) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Inne zadania Wydziału:

1) Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

2) Prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach, organizacjach, fundacjach i innych 
stowarzyszeniach, których działalność wchodzi w zakres uprawnień wydziału;

3) Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

4) Prowadzenie i koordynowanie prac nad sporządzaniem gminnego programu ochrony zabytków;

5) Współpraca ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z Powiatowym Inspektorem 
Nadzoru budowlanego w sprawach dotyczących bezpieczeństwa oraz estetyki obiektów 
budowlanych znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności na terenie ścisłej ochrony 
konserwatorskiej;

6) Nadzór nad realizacją zadań zawartych w długookresowych planach rozwoju miasta;

7) Przygotowywanie i nadzór nad opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju 
miasta (strategii rozwoju, planu rewitalizacji itp.);

8) Zapewnienie zabezpieczenia pomieszczeń i terenu Urzędu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.”.

9. w § 13:

1) w części A:

a) w ust. 1, pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zadania w zakresie zarządzania i racjonalizacji zużycia mediów w Gminie, a w szczególności:

a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe 
i wodę;

b) kształtowanie wspólnej polityki energetycznej;

c) koordynowanie działań na terenie miasta związanych z zaopatrzeniem w energię 
elektryczną, ciepło sieciowe i paliwa gazowe oraz z oświetleniem;

d) przygotowanie  i realizacja programów poprawiających efektywność wykorzystania 
energii oraz wody i optymalizujących ich koszty;

e) propagowanie nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki.”,

b) w ust. 2 skreśla się pkt 2.

2) w części B:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10. Opiniowanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych z zasobów TBS.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie spraw dotyczących nabywania przez Gminę Pyskowice spadków jako spadkobiercy 
ustawowego, za wyjątkiem spraw prowadzonych w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu umowy rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza rachunku.”.
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10. w § 14 w ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10. Prowadzenie spraw dotyczących nadawania nazw ulicom oraz nadawania numerów 
porządkowych nieruchomościom.”.

11. w § 16 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Zadania dotyczące reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.”.

12. w § 17

1) w ust. 2:

a) tytuł ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania z zakresu kultury fizycznej:”,

b) w pkt 4 po słowie „rekreacji” dodaje się: „oraz przeciwdziałania uzależnieniom”

c) skreśla się pkt 5 i 6.

2) w ust. 3:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Organizowanie i koordynowanie kontaktów między samorządem gminy i organizacjami 
pozarządowymi, w tym m.in.: opracowywanie rocznego programu współpracy z tymi organizacjami 
oraz prowadzenie bazy danych o działających organizacjach;”,

b) skreśla się pkt 6.

c) w pkt 10 litera d) otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzenie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Punktu Noclegowego 
oraz organizacja zajęć socjoterapeutycznych”,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Realizacja zadań dotyczących ochrony zdrowia psychicznego;”,

e) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.”.

13. § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Biuro Promocji i Współpracy Partnerskiej

Do zakresu działania Biura Promocji i Współpracy Partnerskiej należą w szczególności

następujące zadania:

1. Prowadzenie spraw związanych z prezentowaniem i wizerunkiem gminy Pyskowice w mediach, 
w tym m.in.:

1) pełnienie funkcji rzecznika prasowego Burmistrza Miasta,

2) współpraca ze środkami masowego przekazu,

3) prowadzenie działalności informacyjnej miasta,

4) organizacja konferencji prasowych;

2. Prowadzenie spraw z zakresu kreowania wizerunku, marketingu i promocji miasta, inicjowanie 
działań promocyjnych miasta;
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3. Przygotowanie i wydawanie publikacji Gminy Pyskowice, w szczególności: folderów, albumów, 
kalendarzy i ulotek;

4. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących współpracy z miastami partnerskimi;

5. Przygotowanie i realizacja Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (PBO), m.in. poprzez:

1) przygotowywanie projektu procedury PBO w oparciu o konsultacje z mieszkańcami i organizacjami 
oraz harmonogramu działań w ramach PBO,

2) kampanie informacyjno-promocyjna PBO,

3) ewaluacje PBO;

6. Prowadzenie spraw dotyczących gminnej strony internetowej www.pyskowice.pl  wraz z jej 
aktualizacją;

7. Prowadzenie profilu Pyskowic w mediach społecznościowych: 
www.facebook.com/GminaPyskowice 

8. Działania marketingu internetowego;

9. Administrowanie i aktualizacja treści w aplikacji mobilnej Pyskowic;

10. Prowadzenie kroniki miasta Pyskowice;

11. Prowadzenie spraw organizacyjno – technicznych związanych z wydawaniem gazety lokalnej 
“Przegląd Pyskowicki”.

12. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z logiem Pyskowic;

13. Wydawanie materiałów promocyjnych;

14. Dystrybucja materiałów promocyjnych odpłatna (sprzedaż) i bezpłatne (na wniosek).”

14. w § 22:

1) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stacjonarnej i komórkowej łączności telefonicznej;”;

2) dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:

„12. Prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach;

13. Prowadzenie spraw z zakresu lokalnej administracji w Systemie Rejestrów Państwowych.”.

15. dodaje się § 25b w brzmieniu:

„§ 25b. Samodzielne stanowisko ds. polityki senioralnej

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. polityki senioralnej należy

w szczególności:

1. Prowadzenie spraw dotyczących zlecania zadań i udzielenia dotacji  w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 
działających w obszarze polityki senioralnej;

2. Inicjowanie i udział w otwartych konkursach ofert na realizację projektów i programów 
skierowanych dla seniorów;

3. Realizacja  programów ogólnopolskich oraz lokalnych adresowanych do seniorów w tym m.in.: 
„Karta seniora”,  „Koperta życia”, Pyskowicki  ''Senior+”.

4. Diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów, inicjowanie działań służących zaspakajaniu 
ich potrzeb na terenie Gminy Pyskowice;
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5. Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych zamieszkałych na 
terenie Gminy Pyskowice w tym w zakresie: edukacji, kultury, rekreacji, sportu i turystki;

6. Doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw seniorów;

7. Wspieranie seniorów w kontaktach z instytucjami publicznymi;

8. Podejmowanie interwencji w istotnych sprawach seniorów będących we właściwości komórek 
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub jednostek organizacyjnych Miasta Pyskowice;

9. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów.

Inne zadania:

1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów małej architektury zlokalizowanych na 
terenie Gminy Pyskowice (urządzenia sportowe i zabawowe);

2. Współudział w organizacji obchodów świąt i uroczystości państwowych oraz dekoracji miasta;

3. Prowadzenie spraw związanych z pomnikami i miejscami pamięci;

4. Prowadzenie spraw dotyczących nabycia przez Gminę Pyskowice spadków w związku z informacją 
banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza rachunku 
bankowego.”

16. w § 27:

1) w ust. 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) Interpelacja, wnioski i zapytania radnych oraz udzielone na nie odpowiedzi są udostępniane 
w Biuletynie Informacji Publicznej.”.

17. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miejskiego w Pyskowicach otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr ……………….….. z dnia ………….……         Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W PYSKOWICACH

   
             

                                                     

BURMISTRZ
BM

ZASTĘPCA  BURMISTRZA
ZB

Wydział Kultury Sportu i 
Spraw Społecznych

KSiSS

Biuro Informatyki
BI

Urząd Stanu Cywilnego 
USC

Wydział Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji

PPI

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa

GNiR

Zespół Radców Prawnych  
RP

Wydział Spraw Obywatelskich, 
Ochrony Informacji i Zarządzania 

Kryzysowego   SO

Biuro Promocji i Współpracy 
Partnerskiej  

PR

SEKRETARZ MIASTA
SM

Wydział Organizacyjny 
Or

Biuro Rady Miejskiej 
BRM

Wydział Gospodarki Komunalnej
 I Ochrony Środowiska GK

Referat Gospodarki Lokalami
GK/RL

Referat Komunalny i Ochrony 
Środowiska 

GK/RK

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
BHP

SKARBNIK MIASTA
SK

Wydział Finansowo 
Budżetowy 

Fn

Biuro Audytu i Kontroli  
AiK

Komenda Straży Miejskiej 
KSM

Samodzielne stanowisko ds. 
polityki senioralnej

PS

Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji 

ABI
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