
Załącznik do Zarządzenia Nr  20.2022
Prezydenta Miasta Skierniewice

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Skierniewice

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin Organizacyjny  Urzędu Miasta Skierniewice zwany dalej Regulaminem określa
zasadę  funkcjonowania  i  strukturę  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Skierniewice  oraz  zakresy
działania wydziałów, biur, referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

§2
Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o :

1) Mieście lub Gminie - należy przez to rozumieć Miasto Skierniewice działające na prawach
powiatu,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Rada Miasta Skierniewice,
3) Prezydent – należy przez to rozumieć Prezydent Miasta Skierniewice,
4) Zastępcy Prezydenta – Pierwszy Zastępca i Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice,
5) Sekretarz – Sekretarz Miasta Skierniewice,
6) Skarbnik – Skarbnik Miasta Skierniewice, główny księgowy budżetu,
7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Skierniewice,
8) Regulamin – regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Skierniewice,
9) Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wydział, biuro, referat, 
10) Kierowniku – należy przez to rozumieć naczelnika wydziału i biura, kierownika referatu

kierujących zespołem pracowników,
11) Samodzielnym stanowisku - należy przez to rozumieć inną osobę niż określona w pkt 9, 

w  tym  m.in.  Audytor  wewnętrzny,  Miejski  rzecznik  konsumentów,  Inspektor  ochrony
danych, Pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

§3
1. Siedzibą Urzędu jest miasto Skierniewice.
2. Urząd wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym wynikające z kompetencji Rady

Miasta i Prezydenta Miasta w ramach:
1) zadań  własnych  miasta  wynikających  z  ustawy  o  samorządzie  gminnym  oraz  

o samorządzie powiatowym i innych ustaw oraz aktów wydanych w celu ich wykonania,
2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie:

a) ustaw i przepisów wykonawczych,
b) porozumień z organami administracji publicznej,
c) zadań  publicznych  na  mocy  porozumień  komunalnych  zawartych  przez  Miasto

zgodnie  z  obowiązującym prawem dla  dobra  wspólnoty  samorządowej  –  Miasta
Skierniewice.
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3. Misją  Urzędu jest  realizacja  usług  publicznych zaspokajających potrzeby indywidualne  
i  zbiorowe  mieszkańców  Miasta  oraz  innych  osób  i  podmiotów  poprzez  ich  sprawną  
i kompetentną obsługę zgodną z procedurami i wymogami prawnymi. 

ROZDZIAŁ II

ZASADY FUNKCJONOWANIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU 

§4
1. Urząd jest aparatem pomocniczym Prezydenta, który jest Kierownikiem Urzędu i organizuje

jego pracę. 
2. Prezydent  kieruje  pracą Urzędu przy pomocy dwóch Zastępców Prezydenta,  Sekretarza  

i  Skarbnika  pełniącego  jednocześnie  funkcję  głównego  księgowego  budżetu  zgodnie  
z określonym w niniejszym regulaminie podziałem kompetencji i obowiązków.

§5
1. Do zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i jego reprezentowanie na zewnątrz, 
2) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu

Miasta,
4) wykonywanie  uprawnień  zwierzchnika  służbowego  w  stosunku  do  kierowników

jednostek  organizacyjnych  Miasta,  powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży  w zakresie
określonym ustawami,

5) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta Skierniewice,
6) wykonywanie zadań organu administracji  geodezyjnej  i  kartograficznej  przy pomocy

Geodety Miasta,
7) wykonywanie  zadań  Administratora  Danych  Osobowych  przy  pomocy  Inspektora

Ochrony Danych,
8) Szczegółowy  podział  zadań  Kierownictwa  Urzędu  ustala  Prezydent  w  niniejszym

regulaminie.
9) W czasie  nieobecności  Prezydenta,  zastępstwo pełni  Pierwszy Zastępca Prezydenta,  

a w razie jego nieobecności Zastępca Prezydenta.
10) Prezydent  może  upoważnić  swoich  Zastępców,  Sekretarza  i  Skarbnika  oraz  innych

pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta do wydawania w jego imieniu
decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Prezydent nadzoruje:
1) Wydział Organizacyjny z Referatem Zamówień Publicznych, 
2) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, 
3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
4) Urząd Stanu Cywilnego,
5) Biuro Prasowe,
6) Biuro Rady Miasta,
7) Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
8) Komórkę Kontroli i Audytu, 
9) Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
10) Pełnomocnika ds. informacji niejawnych,
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11) Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
12) Inspektora ochrony danych, 
13) Geodetę Miasta.

§6
1. Pierwszy Zastępca Prezydenta nadzoruje:

1) Wydział Edukacji,
2) Referat Obsługi Wspólnej,
3) Wydział Kultury i Promocji Miasta,
4) Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,
5) Jednostki organizacyjne Miasta wymienione w zał. Nr 2 do Regulaminu, 
6) Spółki komunalne z udziałem Miasta wymienione w zał. Nr 3 do Regulaminu.

2. W  czasie  nieobecności  Pierwszego  Zastępcy  Prezydenta jego  obowiązki  przejmuje
Zastępca. 

§7
Zastępca nadzoruje:
1) Wydział Inwestycji Kubaturowych,
2) Wydział Architektury i Budownictwa,
3) Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych,
4) Wydział Dróg i Komunikacji,
5) Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji,
6) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z wyjątkiem gospodarowania

zasobem mieszkaniowym Miasta.
7) Jednostki organizacyjne Miasta wymienione w zał. Nr 2 do Regulaminu,
8) Spółki komunalne z udziałem Miasta wymienione w zał. Nr 3 do Regulaminu.

§8
1. Sekretarz nadzoruje:

1) Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony Środowiska  w zakresie  gospodarowania
zasobem mieszkaniowym Miasta, 

2) Wydział Spraw Obywatelskich,
2. Do  zadań  Sekretarza  należy  koordynowanie  prac  związanych  z  przygotowaniem  

i opracowaniem corocznego raportu o stanie Miasta. 
3. Inne zadania wskazane przez Prezydenta Miasta.

§9
1. Skarbnik  Miasta inicjuje  i  koordynuje  zadania  prowadzące  do  pozyskiwania  środków

finansowych  dla  budżetu  Miasta  zapewnia  prawidłową  realizację  budżetu  Miasta  oraz
nadzoruje  i  koordynuje  wykonanie  zadań  finansowych  przez  jednostki  objęte  budżetem
Miasta.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) opracowanie projektu budżetu Miasta,
2) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Miasta, 
3) opracowywanie i analiza wieloletnich prognoz finansowych Miasta,
4) dokonanie  wstępnej  kontroli  zgodności  operacji  gospodarczych  i  finansowych  

z  planem  finansowym  oraz  kompletności  i  rzetelności  dokumentów  dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych,
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5) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
6) nadzór  nad  gospodarowaniem  środkami  budżetowymi  przez  jednostki  organizacyjne

Miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów.
7) nadzór  ekonomiczno-finansowy  nad  spółkami  komunalnymi  Miasta  poprzez

dokonywanie analizy sprawozdań finansowych spółek oraz ocena sytuacji ekonomiczno-
finansowej poprzez interpretację wskaźników finansowych,

8) prowadzenie  rachunkowości  budżetowej  i  gospodarki  finansowej  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami,

9) uczestniczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych do realizacji budżetu.
3. Skarbnik nadzoruje pracę:

1) Wydziału Finansowego,
2) Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

4. Pod nieobecność Skarbnika, zastępstwo sprawuje Naczelnik Wydziału Finansowego.

§10
1. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska. 
2. Schemat organizacyjny Urzędu określa zał. Nr 1 do Regulaminu.
3. W celu  zapewnienia  realizacji  zadań  o  istotnym znaczeniu  dla  Miasta,  Prezydent  może

ustanowić  pełnomocnika  działającego  w  jego  imieniu,  w  zakresie  oznaczonym  
w  pełnomocnictwie  lub  utworzyć  komórkę  organizacyjną  inną  niż  wyszczególnioną 
w Regulaminie.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA URZĘDU

§11
1. W skład urzędu wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska posługujące się

symbolami:

1) Prezydent P
a) Wydział Organizacyjny z Referatem Zamówień Publicznych OR
b) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru GKK
c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa GNR
d) Urząd Stanu Cywilnego USC
e) Biuro Prasowe BP
f) Biuro Rady Miasta BRM
g) Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

ZK
h) Komórka Kontroli i Audytu KA
i) Miejski Rzecznik Konsumentów MRK
j) Pełnomocnik ds. informacji niejawnych PIN
k) Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy BHP
l) Inspektor Ochrony Danych IOD 
m) Geodeta Miasta GM

2) Pierwszy Zastępca Prezydenta I ZP
a) Wydział Edukacji ED
b) Referat Obsługi Wspólnej ROW
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c) Wydziału Kultury i Promocji Miasta KP
d) Wydziału Rozwoju Gospodarczego Sportu i Spraw Społecznych RGS

3) Zastępca Prezydenta ZP
a) Wydział Inwestycji Kubaturowych IK
b) Wydział Architektury i Budownictwa AB
c) Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych PŚF
d) Wydział Dróg i Komunikacji DK
e) Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji BPP
f) Wydział  Gospodarki  Komunalnej  z  wyjątkiem  gospodarowania  zasobem

mieszkaniowym Miasta GK

4) Sekretarz Miasta 
a) Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska   w  zakresie

gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta  GK/M
b) Wydział Spraw Obywatelskich SO  

5) Skarbnik Miasta 
a) Wydział Finansowy FN
b) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych POL

§12
1. Pracą komórek organizacyjnych kierują naczelnicy i kierownicy z zastrzeżeniem ust. 3
2. Funkcję Geodety Miasta pełni osoba wskazana przez Prezydenta w odrębnym zarządzeniu.
3. Pracą  Urzędu  Stanu  Cywilnego  kieruje  Kierownik  Urzędu  Stanu  Cywilnego.  W  razie

nieobecności kierownika jego obowiązki pełni zastępca. 
4. Biurem Planowania Przestrzennego i Biurem Rady Miasta kieruje Naczelnik.
5. Biurem Prasowym kieruje Rzecznik Prasowy.
6. W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców naczelników wydziałów.
7. Szczegółowe zakresy  obowiązków,  uprawnień  i  odpowiedzialności  pracowników określa

bezpośredni przełożony.
8. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Urzędzie funkcjonują tymczasowe

stanowiska pracy, które nie mają wpływu na ustaloną strukturę organizacyjną Urzędu. 

§13
1. Kierownicy  komórek  organizacyjnych  w  zakresie  ustalonym  niniejszym  regulaminem

realizują swoje zadania odpowiednio pod kierunkiem: Prezydenta, Zastępców Prezydenta,
Sekretarza i Skarbnika.

2. Naczelnik Biura Rady Miasta realizuje zadania związane z obsługą administracyjną Rady,
Komisji, Klubów i w tym zakresie podlega Przewodniczącemu Rady Miasta. 

3. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych na samodzielnych
stanowiskach należy w szczególności:
1) sprawowanie kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi

w Urzędzie regulacjami, 
2) zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań komórki organizacyjnej, w tym

również  przygotowanie  sprawozdań,  ocen,  analiz  i  bieżących  informacji  o  realizacji
zadań,
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3) załatwianie  spraw  indywidualnych  z  zakresu  administracji  publicznej  zgodnie  
z udzielonym przez Prezydenta upoważnieniem oraz zapewnienie zgodnej z prawem  
i kompetentnej obsługi interesantów,

4) opracowywanie:
projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta, upoważnień z zakresu -
zadań komórki organizacyjnej, 
odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych, 
projektów  odpowiedzi  na  interpelację  i  zapytania  radnych  z  zakresu  zadań
realizowanych przez  nadzorowaną jednostkę organizacyjną Miasta w porozumieniu z tą
jednostką,
projektów odpowiedzi na skargi wnioski lub petycje, 
projektów  odpowiedzi  na  zalecenia  pokontrolne  i  skargi  z  zakresu  funkcjonowania
komórki,

5) gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i  mieniem, zgodnie z zasadami
określonymi przez organy gminy,

6) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej
zadań komórki oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,

7) nadzorowanie  przestrzegania  przez  pracowników  postanowień  Regulaminu,
Regulaminu Pracy, przepisów bhp i p.poż.

8) nadzorowanie  stosowania  obowiązujących  przepisów  proceduralnych  w  tym  ustawy
kodeks  postępowania  administracyjnego  ,prawa  zamówień  publicznych,  instrukcji
kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt,  ustawy  o  ochronie  danych
osobowych.

9) współdziałanie  z  Wydziałem  Organizacyjnym  w  sprawach  wyposażenia  
i  zapotrzebowania  informatycznego  i  materiałowego,  w  sprawach  socjalnych
pracowników, 

10) przekazywanie  do  Biura  Prasowego  informacji  o  istotnych  przedsięwzięciach
realizowanych  przez  komórkę  organizacyjną,  przygotowanie  odpowiedzi  na  pytania
dziennikarzy za pośrednictwem Biura Prasowego,

11) współdziałanie z Wydziałem Finansowym w zakresie planu finansowego,
12) współpraca  z  innymi  komórkami  Urzędu  w  sprawach  wykraczających  poza  zakres

uprawnień i obowiązków wynikających z podziału kompetencji,
13) sporządzanie i przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego i innych urzędów

danych  statystycznych  wynikających  z  zadań  kierowanej  komórki  w  formach  
i terminach określanych w programach badań statystyki publicznej,

14) dokonywanie  okresowych  ocen  podległych  pracowników  w  trybie  określonym  
w uregulowaniach wewnętrznych,

15) wykonywanie zadań, które nie wynikają wprost z Regulaminu, ale tematycznie związane
są z przedmiotem działalności komórki organizacyjnej, wynikają ze zmian przepisów
prawa lub okoliczności nie przewidzianych w niniejszym Regulaminie, 

16) współdziałanie  z  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego  oraz  organami
administracji państwowej jak również innymi instytucjami, 

17) udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej,
18) wykonywanie  innych  zadań zleconych  przez  Prezydenta  określonych  w  drodze

zarządzenia.
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ROZDZIAŁ IV

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I STANOWISK SAMODZIELNYCH 

Komórki Organizacyjne Podległe Bezpośrednio Prezydentowi Miasta

§14
Wydział Organizacyjny

zapewnia organizacyjną  obsługę  Kierownictwa  urzędu,  opracowuje  projekty  regulaminu
organizacyjnego  i  innych  wewnętrznych  unormowań  prawnych,  administruje  systemami
komputerowymi,  bazami  danych,  prowadzi  centralne  rejestry  zarządzeń,  upoważnień  i  skarg,
wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, referendów, spisów powszechnych,
organizuje obsługę prawną Urzędu oraz sprawy kadrowe, szkoleń, funduszu świadczeń socjalnych
pracowników  urzędu,  zabezpiecza  potrzeby  urzędu  w  zakresie  lokali  biurowych,  poligrafii,
łączności i materiałów biurowych, a w szczególności do zadań Wydziału należy: 

1. W zakresie spraw organizacyjnych:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Prezydenta,
2) obsługa sekretariatu Prezydenta i Zastępców,
3) obsługa kolegium Prezydenta,
4) sporządzanie protokołów z posiedzeń kolegium,
5) gromadzenie protokołów i materiałów z rozpatrzenia wniosków do Prezydenta, 
6) sporządzanie informacji o pracy Prezydenta w okresie między sesjami Rady,
7) czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

oraz wnioski komisji,
8) opracowywanie  projektów  regulaminu  organizacyjnego,  regulaminu  pracy  Urzędu,

regulaminu wynagradzania oraz ich aktualizacja,
9) wykonywanie  prac  związanych  z  ogłoszeniem  referendum  gminnego,  konsultacji

społecznych,  wyborów  organów  pomocniczych  gminy  oraz  spisów  powszechnych  
i rolnych,

10) wykonywanie w zleconym zakresie prac związanych z wyborami: naczelnych organów
Państwa (Sejmu,  Senatu,  Prezydenta  RP),  samorządowych i  bezpośrednich wyborów
Prezydenta, przedstawiciela do Izby Rolniczej,

11) nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie,
12) realizowanie  zadań  dotyczących  organizacji  i  załatwiania  skarg  i  wniosków

mieszkańców oraz petycji,
13) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udzielania odpowiedzi na wnioski

o udostępnienie informacji publicznej, 
14) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych 

w spółkach komunalnych,
15) gromadzenie zbioru aktów notarialnych i statutów spółek komunalnych oraz statutów 

i regulaminów jednostek organizacyjnych Miasta,
16) prowadzenie centralnych rejestrów:

a) zarządzeń Prezydenta,
b) upoważnień i pełnomocnictw,
c) skarg i wniosków,
d) petycji,

17) prowadzenie dokumentacji wynikającej z członkostwa Miasta w stowarzyszeniach gmin
i związkach międzygminnych,
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18) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zaleceń pokontrolnych i  wniosków
wynikających z kontroli problemowych i kompleksowych Miasta,

19) przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie dotyczącym
zadań realizowanych przez Wydział,

20) przygotowywanie  informacji,  opracowań,  ankiet,  analiz  w  zakresie  zleconym  przez
Prezydenta,

21) sporządzanie  rocznego  planu  potrzeb  w  zakresie  wykonywania  prac  społecznie
użytecznych,

22) prowadzenie  spraw  socjalnych  pracowników  Urzędu  i  uprawnionych  członków  ich
rodzin oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników Urzędu,

23) realizacja zadań z zakresu służby ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
24) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu komputerowego Urzędu,

łącznie  z  aktualizacją  oprogramowania,  modernizacją  sprzętu,  zapewnieniem
bezpieczeństwa systemów sieciowych oraz bieżącą obsługą systemu,

25) nadzór nad systemami i programami informatycznymi urzędu,
26) wykonywanie innych prac związanych z informatyczną działalnością Urzędu,
27) organizowanie  zadań  urzędu  wynikających  z  ustawy  o  podpisie  elektronicznym,  

o informatyzacji, działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
28) administrowanie biuletynem informacji publicznej,
29) przyjmowanie oświadczeń majątkowych.

2. W zakresie obsługi prawnej:
1) obsługa  prawna  Prezydenta  i  Rady  oraz  doradztwo  prawne  na  rzecz  Pracowników

Urzędu oraz  jednostek  organizacyjnych  Miasta,  nie  posiadających  własnej  obsługi
prawnej,

2) uczestniczenie w rokowaniach, opiniowanie projektów umów i porozumień,
3) opiniowanie  pod  względem  formalno-prawnym  projektów  aktów  prawnych  Rady  

i Prezydenta,
4) opiniowanie  pod  względem  prawnym  umów  cywilnoprawnych,  umów

międzynarodowych i porozumień administracyjnych zawieranych przez Prezydenta,
5) przygotowywanie  korespondencji  procesowej  oraz  zastępstwo  przed  organami

sądowymi i administracyjnymi,
6) zapewnianie kobietom w ciąży opieki prawnej,

3. W zakresie kadr i szkoleń:
1) prowadzenie  spraw  osobowych  pracowników  Urzędu  i  kierowników  jednostek

organizacyjnych Miasta,  z  wyłączeniem kierowników szkół  i  placówek oświatowo –
wychowawczych,

2) prowadzenie  spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych
pracowników Urzędu,

3) rekrutacja,  w  tym  nabór  kandydatów  na  wolne  stanowiska  urzędnicze,  w  tym
kierownicze  stanowiska  urzędnicze  oraz  wolne  stanowiska  kierowników  jednostek
organizacyjnych, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych,

4) zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie: organizacji praktyk zawodowych studentów
szkół wyższych i uczniów szkół średnich na terenie Urzędu

5) prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników tj.  kierowanie
pracowników na różne formy szkoleń, 

6) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
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7) obsługa  pracowników  w  zakresie  odbywania  podróży  służbowych  krajowych  
i  kierowników podległych jednostek organizacyjnych-prowadzenie rejestru wydanych
delegacji służbowych,

8) współdziałanie z urzędami pracy w przedmiocie organizacji staży absolwenckich, robót
publicznych i prac interwencyjnych,

9) współpraca  z  Wydziałem  Finansowym  w  zakresie  prowadzenia  spraw  związanych  
z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych,

10) organizowanie służby przygotowawczej w Urzędzie,
11) przestrzeganie  Kodeksu  Etycznego  wprowadzonego  Zarządzeniem  Nr  12.2012

Prezydenta Miasta Skierniewice.

4. W zakresie technicznych warunków pracy:
1) zaopatrzenie  materiałowo-techniczne,  zakupy  środków  trwałych,  wyposażenia  

i materiałów kancelaryjnych,
2) gospodarowanie środkami trwałymi, rzeczowymi i materiałami, drukami i pieczęciami,
3) prowadzenie spraw związanych z naprawą i konserwacją urządzeń i sprzętu,
4) administrowanie budynkami Urzędu oraz prowadzenie gospodarki lokalami Urzędu,
5) bieżące remonty związane z utrzymaniem stanu technicznego budynków Urzędu,
6) prowadzenie gospodarki magazynowej,
7) prowadzenie  archiwum  zakładowego  i  całości  spraw  związanych  z  jego

funkcjonowaniem,
8) zapewnienie łączności telefonicznej oraz obsługi poligraficznej,
9) prowadzenie  spraw  związanych  z  przestrzeganiem  w  Urzędzie  przepisów

przeciwpożarowych,
10) prowadzenie gospodarki środkami transportu będącymi własnością Urzędu,
11) prowadzenie prenumeraty czasopism oraz wydawnictw fachowych,
12) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
13) zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Urzędu,
14) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich, w przypadku niemożliwości doręczenia

ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
15) przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości obwieszczeń o licytacji, ogłoszeń,

informacji  i  zawiadomień  od  uprawnionych  organów,  instytucji  publicznych  
i podmiotów, prowadzenie urzędowego rejestru ogłoszeń oraz potwierdzanie terminów
publikacji stronom i podmiotom uprawnionym.

§15
Referat Zamówień Publicznych

do zakresu działania referatu zamówień publicznych należy w szczególności:
1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie wniosków o wszczęcie
postępowania  złożonych  przez  komórki  organizacyjne  Urzędu,  poprzez  kompletowanie  
i  weryfikowanie  materiałów  źródłowych  właściwych  komórek  organizacyjnych  Urzędu
stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania.

2. Udzielanie  pomocy  merytorycznej  w  zakresie  tworzenia  Specyfikacji  Warunków
Zamówienia (SWZ).

3. Udział  w  pracach  komisji  przetargowych  i  kontrola  kompletności  dokumentacji
zamówienia.

4. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy e-zamówienia w zakresie planu postępowań.
5. Zapewnienie terminowego opublikowania informacji i ogłoszeń związanych z udzielaniem

zamówienia w miejscach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
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6. Opracowywanie i wdrażanie przepisów wewnętrznych w sprawach dotyczących zamówień
publicznych. 

7. Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych w Urzędzie zamówień publicznych.
8. Współpraca  z  Urzędem  Zamówień  Publicznych  w  związku  z  udzielanymi  w  Urzędzie

zamówieniami publicznymi.
9. Przechowywanie i  przekazywanie do archiwizacji  dokumentacji  postępowań o udzielenie

zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie.
10. Wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów prawa o zamówieniach publicznych  

w Komórkach organizacyjnych i Samodzielnych stanowiskach. 

§16
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności realizacja zadań
dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1. Monitorowanie  zgodności  przetwarzania  danych  osobowych  z  regulacjami  dotyczącymi
ochrony danych osobowych;

2. Opracowywanie  i  aktualizowanie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
monitorowanie zasad w niej określonych;

3. Informowanie administratora danych osobowych oraz pracowników przetwarzających dane
osobowe  o  obowiązkach  ciążących  na  nich  na  mocy  przepisów  o  ochronie  danych
osobowych;

4. Monitorowanie  szkoleń  osób  upoważnionych  do  przetwarzania  danych  osobowych  
z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych;

5. Prowadzenie  rejestru  czynności  przetwarzania  danych  osobowych  w  Urzędzie  Miasta
Skierniewice;

6. Prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;
7. Udzielanie, na żądanie, zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych i monitoruje jej

wykonanie;
8. Przygotowywanie pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
9. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
10. Współpraca z organem nadzorczym;
11. Opiniowanie projekty umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
12. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  

z przetwarzaniem.

§17
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

do zadań  Inspektora  bhp należy  pełnienie  funkcji  doradczych  i  kontrolnych  w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1. okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
4. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
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5. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
6. rejestracja,  kompletowanie  i  przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy

pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
7. udział w dochodzeniach powypadkowych,
8. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§18
Geodeta Miasta

realizuje  zadania  wynikające  z  przepisów  ustawy  prawo  geodezyjne  
i  kartograficzne  oraz  innych  przepisów  prawa  regulujących  sprawy  w  dziedzinie  geodezji  
i kartografii.

§19
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

do jego zadań należy: 
1. Bieżąca aktualizacja bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB) na podstawie aktów

normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów nota-
rialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji ar-
chitektoniczno-budowlanej  przekazywanej  przez  organy  administracji  architektoniczno-
budowlanej.

2. Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: 
1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
2) wyrysów z mapy ewidencyjnej,
3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymia-

ny danych ewidencyjnych,
5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informa-

cji przestrzennej.
3. Nakładanie  w  formie  decyzji  na  właścicieli  nieruchomości  obowiązku  opracowania  lub

przedstawienia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji
gruntów i budynków.

4. Sporządzanie zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
5. Zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
6. Zakładane i prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500).
7. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez:

1) organizowanie narad koordynacyjnych, 
2) przewodniczenie naradom koordynacyjnym,
3) wydawanie odpisów protokołów z narady,
4) wprowadzanie do bazy GESUT informacji o uzgodnionym przebiegu projektowanej sie-

ci uzbrojenia terenu.
8. Przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
9. Przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu lub na wniosek właściciela

gruntów podlegających klasyfikacji.
10. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie

map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
11. Prowadzenie rejestru cen nieruchomości na podstawie aktów notarialnych.
12. Zakładanie geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej. 
13. Prowadzenie bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG).
14. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
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15. Przeprowadzanie postępowania o scalenie nieruchomości i ponowny podział na działki dla
obszarów przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne.

16. Przeprowadzanie postępowań o scalenie i wymianę gruntów w celu poprawy warunków go-
spodarowania w rolnictwie i leśnictwie.

17. Zatwierdzanie w formie decyzji projektów podziałów nieruchomości.
18. Ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej po-

działem.
19. Współdziałanie przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie.
20. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego w zakresie  powiato-

wych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności:
1) przekazywanie oraz wymiana danych między organami Służby Geodezyjnej i Kartogra-

ficznej,
2) zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług w rozumie-

niu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
3) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez wy-

konawców tych prac,
4) przyjmowanie i weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu,
5) aktualizacja baz danych,
6) opatrywanie klauzulą urzędową materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i karto-

graficznego,  materiałów udostępnianych na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem
prac, a także dokumentów i materiałów przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego
wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace,

7) klasyfikowanie i kwalifikowanie materiałów przeznaczonych do wyłączania z państwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

8) udostępnianie materiałów zasobu, w tym standardowych opracowań kartograficznych,
21. Udostępnianie danych przez witrynę internetową – Geoportal 2.
22. Zawieranie umów i przydzielanie zakresów dostępu do danych powiatowego zasobu geode-

zyjnego i kartograficznego.
23. Planowanie środków na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowy-

wanie warunków technicznych tych prac w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta określo-
nych w ustawie Prawo geodezyjne i Kartograficzne.

§20
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Realizuje  następujące zadania : 
1. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz własność Skarbu

Państwa  poprzez:  sprzedaż,  zamianę,  zrzeczenie  się,  oddanie  w użytkowanie  wieczyste,
w  najem  lub  dzierżawę,  użyczenie,  obciążenie  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi,
wnoszenie jako wkłady niepieniężne (aporty do spółek) i darowiznę,

2. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych Miasta,
3. tworzenie i gospodarowanie zasobami nieruchomości Miasta oraz Skarbu Państwa,
4. zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego Miasta nad utrzymaniem i użytkowaniem

obiektów budowlanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
5. zbywanie  nieruchomości  w  drodze  przetargu,  w  tym  ich  ogłaszanie,  organizowanie  

i przeprowadzanie lub w drodze bezprzetargowej,
6. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd oraz wygaszanie trwałego zarządu,
7. ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości oddawanej w użytkowanie

wieczyste,  w  tym  terminu  zabudowy  oraz  ustalanie  dodatkowych  opłat  rocznych
obciążających użytkownika wieczystego w przypadku niedotrzymania terminów,
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8. ustalanie opłat oraz rozliczanie przy sprzedaży nieruchomości i oddawaniu w użytkowanie
wieczyste,

9. aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
10. wnioskowanie o korzystanie bądź rezygnację z prawa pierwokupu,
11. dokonywanie wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne,
12. ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
13. wypłacanie  odszkodowań  za  czasowe  zajęcie  nieruchomości  na  okres  nie  dłuższy  niż  

6 miesięcy na skutek działania siły wyższej lub nagłej  potrzeby zapobieżenia powstaniu
znacznej szkody,

14. udzielanie  zezwolenia  na  zakładanie  i  przeprowadzanie  na  nieruchomości  ciągów
drenażowych,  przewodów  i  urządzeń  służących  do  przesyłania  płynów,  pary,  gazów  
i  energii  elektrycznej  oraz  urządzeń  łączności  publicznej  i  sygnalizacji,  a  także  innych
podziemnych,  naziemnych  lub  nadziemnych  obiektów  lub  urządzeń  niezbędnych  do
korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie
wyraził na to zgody,

15. orzekanie,  w  drodze  decyzji,  o  zwrocie  wywłaszczonych  nieruchomości,  zwrocie
odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu,

16. ustalanie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej
budową urządzeń infrastruktury technicznej,

17. wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
18. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map

i tabel taksacyjnych,
19. ustanawianie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie własności znajdujących

się na nim budynków, innych urządzeń i lokali na rzecz Spółdzielni, związku spółdzielczego
oraz innych osób prawnych, które w dniu 5 grudnia 1990 roku były użytkownikami gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy,

20. oddawanie  nieruchomości  w  użytkowanie  wieczyste  wraz  z  przeniesieniem  własności
budynków na rzecz osób, które były posiadaczami nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa lub gminy w dniu 5 grudnia 1990 roku i pozostawały nimi nadal w dniu
1  stycznia  1998  roku,  oraz  zabudowały  te  nieruchomości  na  podstawie  pozwolenia  na
budowę z lokalizacją stałą,

21. zawieranie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej
nieruchomości gruntowej lub jej części z właścicielami lokali,  jeżeli przy wyodrębnianiu
własności  w  budynku  wydzielono  dla  tego  budynku  działkę  gruntu  nie  spełniającą
wymogów działki budowlanej,

22. prowadzenie spraw dotyczących osób, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku
pozostawiły  nieruchomości  na  terenach  nie  wchodzących  w  skład  obecnego  obszaru
państwa,

23. przygotowywanie zasad przeznaczenia do sprzedaży odrębnej własności lokali,
24. sprzedaż nabywcom lokali ułamkowej części gruntu,
25. orzekanie  o  zmianie  wielkości  udziałów  właścicieli  poszczególnych  lokali  we

współwłasności domu oraz gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy,
26. ustalanie  opłaty  z  tytułu  wzrostu  wartości  nieruchomości,  wynikającej  ze  zmiany  planu

zagospodarowania przestrzennego Miasta,
27. kontrola  przestrzegania  przez  właścicieli  i  zarządców  nieruchomości  obowiązku

umieszczania i utrzymywania tabliczek z nazwami ulic i placów,
28. oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
29. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom i placom,
30. udzielanie  Kasie  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  informacji  niezbędnych  do

ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,
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31. przyznawanie  własności  użytkowanej  działki  gruntu  z  tytułu  przekazania  gospodarstwa
rolnego państwu,

32. wydawanie  decyzji  w  sprawach  przekazywania  w  zarząd  Lasów  Państwowych
(nadleśnictw)  gruntów  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa,  przeznaczonych  do
zalesiania  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  lub  w  decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

33. wnioskowanie  o  przekazanie  przez  Lasy  Państwowe  w  użytkowanie  wieczyste  osobie
prawnej  lub  w użytkowanie  innej  jednostce  organizacyjnej  nie  posiadającej  osobowości
prawnej, gruntów leśnych lub rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych,
na  cele  nieleśne  lub  nierolnicze  oraz  nieprzydatnych  dla  potrzeb  gospodarki  leśnej
budynków i budowli, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich,

34. wydawanie decyzji w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych,
35. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
36. zapewnienie  prowadzenia,  na  gruntach  położonych  na  obszarach  szczególnej  ochrony

środowiska lub w strefach ochronnych istniejących wokół zakładów przemysłowych, co  
3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin,

37. wyrażanie zgody na płoszenie, chwytanie, przetrzymywanie, ranienie i zabijanie zwierzyny,
38. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub

ich mieszańców,
39. wydzierżawianie  obwodów  łowieckich  polnych  na  wniosek  Polskiego  Związku

Łowieckiego,
40. wydawanie  w  porozumieniu  z  Polskim  Związkiem  Łowieckim,  decyzji  o  odłowie  lub

odstrzale redukcyjnym zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym
funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,

41. powoływanie i odwoływanie na wniosek Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub za jego
zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii,

42. wydawanie  w  przypadkach  bezpośrednich  zagrożeń  bezpieczeństwa  sanitarno  –
weterynaryjnego,  Powiatowemu  Lekarzowi  Weterynarii  poleceń  podjęcia  działań
zmierzających do usunięcia tych zagrożeń,

43. wydawanie na wniosek hodowcy na czas określony, po zasięgnięciu opinii właściwej izby
rolniczej, decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego,

44. nakazywanie  właścicielom  gruntów  sprzętu  plonów  w  oznaczonym  terminie  z  terenów
zmeliorowanych, zaopatrzonych w urządzenia nawadniające,

45. udział w pracach związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem spisów rolnych,
46. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz nadzór nad ich uprawami,
47. przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób roślin, szkodników i chwastów, wzywanie

do wykonywania określonych czynności z tym związanych lub wykonywanie zastępcze,
48. nakazywanie  posiadaczom  gruntów  rolnych  zniszczenia  zasiewów  lub  nasadzeń  

o nieodpowiedniej zdrowotności,
49. wnioskowanie  o  przyznanie  zasiłków  właścicielom  gruntów  rolnych,  którzy  zwalczając

choroby, szkodniki i chwasty ponieśli szkody,
50. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu lub zachorowaniu

zwierząt na chorobę zaraźliwą,
51. podawanie  do  wiadomości  osób  zainteresowanych  lub  do  wiadomości  publicznej  

o zarządzanych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środków podjętych
w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania,

52. wyznaczanie  biegłych  do  wyceny  zwierząt  zabijanych  lub  padłych  w  związku  
z wystąpieniem choroby zaraźliwej,

53. ujawnianie prawa własności w księdze wieczystej,
54. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
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55. wydawanie zaświadczeń będących tytułem do wpisania na rzecz Skarbu Państwa w księdze
hipotecznej  (gruntowej)  prawa  własności  nieruchomości  ziemskich  stwierdzających,  że
nieruchomość ziemska jest przeznaczona na cele reformy rolnej,

56. wnioskowanie  o  dokonanie  wpisów  na  rzecz  Skarbu  Państwa  w  księdze  hipotecznej
(gruntowej) prawa własności nieruchomości ziemskich,

57. oznaczanie niezbędnych służebności gruntowych dla nieruchomości,
58. wnioskowanie o zmianę treści utrzymanych w mocy służebności stosownie do potrzeb nowo

utworzonych gospodarstw,
59. wnioskowanie o wpis w księdze hipotecznej (gruntowej) prawa własności nadanej działki,
60. poświadczanie opisu granic działki,
61. wydawanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości,
62. przekazywanie  gruntów  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  przeznaczonych  

w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  pod  pracownicze  ogrody
działkowe, w nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców,

63. wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
64. prowadzenie spraw związanych z rejestracją sprzętu pływającego,
65. wnioskowanie do Rady o utworzenie Społecznych Straży Rybackich albo wyrażanie zgody

na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub
uprawnionych do rybactwa,

66. żądanie wydania przez sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości w przypadku gdy
została  ona  nabyta  wbrew  przepisom  ustawy  o  nabywaniu  nieruchomości  przez
cudzoziemców,

67. poświadczanie z upoważnienia Prezydenta o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
przez co najmniej 5 lat,  przez osoby, które chcą mieć dowód na posiadanie kwalifikacji
rolniczych,

68. poświadczanie  z  upoważnienia  Prezydenta  oświadczeń  nabywców lub  uprawnionych  do
pierwokupu  nieruchomości  rolnych  o  tym,  że  dane  gospodarstwo  jest  gospodarstwem
rolnym, w którym łącznie powierzchnia użytkowa nie jest większa niż 300 ha,

69. rozliczanie  spadków  nabytych  przez  Gminę  Miasto  Skierniewice  w  trybie  art.  935  
w związku z art. 1023 Kodeksu cywilnego.

§21
Urząd Stanu Cywilnego

prowadzi  sprawy  związane  z  rejestracją  urodzeń,  małżeństw  
i  zgonów a  także  sprawy dotyczące  innych  zdarzeń  mających  wpływ na  stan  cywilny  osób,  
a w szczególności do zadań USC należy:

1. Sporządzenie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
2. Występowanie o nadanie numeru Pesel dla dzieci po sporządzeniu aktu urodzenia.
3. Występowanie o zmianę numeru Pesel w związku z przysposobieniem, zmianą płci lub spo-

rządzeniem nowego aktu urodzenia po zaprzeczeniu ojcostwa.
4. Meldowanie dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dziecka.
5. Wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru Pesel.
6. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia.
7. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
8. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznania ojcostwa.
9. Przyjmowanie oświadczeń zgodnie z art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
10. Przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie

nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
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11. Przyjmowanie  oświadczeń  o  zmianie  imienia  lub  imion  dziecka  zamieszczonych
w akcie urodzenia.

12. Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od nup-
turientów.

13. Przyjmowanie  oświadczeń  o  wstąpieniu  w  związek  małżeński  oraz  oświadczeń  
o nazwiskach.

14. Dokonywanie rejestracji zmian stanu cywilnego w rejestrze Pesel po sporządzeniu aktu mał-
żeństwa.

15. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą RP.
16. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
17. Wydawanie  zaświadczeń  stwierdzających  brak  okoliczności  wyłączających  zawarcie

małżeństwa  osobom  zamierzającym  zawrzeć  małżeństwo  wyznaniowe  ze  skutkami
cywilnymi.

18. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed
zawarciem związku małżeńskiego.

19. Przyjmowanie do protokołu oświadczeń małżonków w sprawie nazwisk noszonych po za-
warciu związku małżeńskiego jeżeli nie zawiera tego wcześniej wpisany w polskie księgi
akt małżeństwa

20. Rejestrowanie zgonu osoby zmarłej w rejestrze Pesel i unieważnianie dowodu osobistego
oraz zmiany stanu cywilnego współmałżonka.

21. Przygotowywanie wniosków w sprawach nadania medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” oraz organizowanie uroczystości związanych z ich wręczeniem.

22. Organizowanie uroczystości związanych ze 100-leciem urodzin mieszkańców Skierniewic.
23. Sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
24. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktów stanu cywilnego.
25. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywil-

nego danych dotyczących wskazanej osoby.
26. Wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach.
27. Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
28. Wpisywania  wzmianek  dodatkowych  w  księdze  papierowej  o  przeniesieniu  aktu  

do rejestru stanu cywilnego.
29. Dokonywanie  sprostowania,  uzupełnienia,  odtwarzania  i  unieważniania  aktów  stanu

cywilnego oraz załączanie wzmianek dodatkowych.
30. Zamieszczanie przypisków, w tym przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego

na  podstawie  uznania  orzeczenia  organu  państwa  obcego  lub  na  podstawie  innego
dokumentu  pochodzącego  od organu  państwa  obcego,  a  niewymagającego  uznania  albo
odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego
w  wykonaniu  umowy  międzynarodowej  przewidującej  wzajemną  wymianę  informacji  
w zakresie stanu cywilnego.

31. Sporządzenie wzmianek na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji
administracyjnych  i  decyzji  administracyjnych  o  zmianie  imienia  i  nazwiska,  odpisów
aktów  stanu  cywilnego,  protokołów  sporządzonych  przez  kierowników  urzędów  stanu
cywilnego  albo  konsulów  z  czynności  z  zakresu  rejestracji  stanu  cywilnego,  odpisów
zagranicznych stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcych
państw niewymagających uznania.

32. Przenoszenie aktów z ksiąg do centralnej bazy stanu cywilnego.
33. Usuwanie niezgodności w bazie Pesel.
34. Wydawanie decyzji administracyjnych i decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
35. Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych podlegających

uznaniu z mocy prawa.
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36. Poświadczanie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów przedstawianych przez
stronę na potrzeby prowadzonych postępowań.

37. Realizowanie zadań wynikających z konwencji międzynarodowej dotyczącej wymiany in-
formacji z zakresu stanu cywilnego.

§22
Biuro Prasowe

prowadzi politykę informacyjną zewnętrzną i wewnętrzną, redaguje stronę internetową mia-
sta, a w szczególności do zadań Biura należy:

1. współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu,
2. organizowanie  konferencji  prasowych  oraz  nadzór  nad  przygotowaniem  materiałów  do

wywiadów prasowych,
3. analizowanie  publikacji  prasowych i  inspirowanie  reakcji  na krytykę  prasową dotyczącą

działalności Miasta/Prezydenta,
4. współpraca  z  komórkami  organizacyjnymi  Urzędu  i  innymi  podmiotami  w  zakresie

udostępniania informacji,
5. przekazywanie  problemowych  publikacji  z  prasy  krajowej  i  regionalnej  pracownikom

urzędu do wykorzystania w pracy zawodowej oraz informowanie o ciekawych artykułach
prasowych,

6. przygotowanie materiałów informacyjnych i wystąpień dla Prezydenta,
7. przygotowanie i prowadzenie korespondencji okolicznościowej Prezydenta,
8. archiwizowanie materiałów prasowych dotyczących pracy Urzędu,
9. redagowanie i bieżący nadzór nad treścią informacji umieszczanych na stronie internetowej

Miasta,
10. bieżąca obsługa mediów społecznościowych związanych z promocją miasta. 

§23
Biuro Rady Miasta

prowadzi obsługę kancelaryjno-techniczną Rady i jej komisji, a w szczególności do zadań
Biura należy: 

1. podejmowanie  czynności  organizacyjnych  związanych  z  przeprowadzeniem  sesji  
i komisji Rady Miasta;

2. sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Miasta, jej komisji i spotkań z wyborcami;
3. przesyłanie radnym materiałów na sesje Rady Miasta oraz posiedzenia jej komisji;
4. opracowywanie  harmonogramów,  projektów planów pracy  i  terminarzy  posiedzeń  Rady

Miasta oraz jej komisji;
5. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Miasta i jej komisji;
6. sporządzanie sprawozdań z realizacji planu pracy komisji Rady Miasta;
7. prowadzenie rejestrów uchwał;
8. prowadzenie ewidencji wniosków, wystąpień i opinii komisji;
9. prowadzenie  rejestru  wniosków  i  interpelacji  składanych  przez  radnych  zgłaszanych  

na sesji oraz między sesjami Rady Miasta;
10. przekazywanie  wniosków  i  interpelacji  radnych  Rady  Miasta  do  Prezydenta  Miasta

Skierniewice w celu ich rozpatrzenia,  a następnie czuwanie nad udzielania terminowych
odpowiedzi;

11. sporządzanie  zgodnie  z  poleceniami  Przewodniczącego  Rady dokumentacji,  opracowań  
i wystąpień;

12. opracowywanie  projektów  uchwał  Rady  Miasta  w  zakresie  dotyczącym  wewnętrznej
organizacji pracy Rady;

13. sporządzanie okresowych informacji na temat realizacji uchwał Rady Miasta;
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14. przekazywanie Prezydentowi:
1) uchwał Rady Miasta do realizacji,
2) wniosków i opinii komisji,
3) interpelacji, wniosków i zapytań radnych;

15. przesyłanie radnym odpowiedzi na interpelacje;
16. przekazywanie właściwym organom nadzoru –Wojewodzie Łódzkiemu i Regionalnej Izbie

Obrachunkowej –uchwał Rady;
17. przekazywanie  Wojewodzie  Łódzkiemu aktów prawa miejscowego ustanowionych przez

Radę  w  formie  uchwał,  celem  ich  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Łódzkiego;

18. sporządzanie wyciągów z protokołów oraz przekazywanie ich odpowiednim adresatom;
19. prowadzenie  spraw  związanych  z  nadawaniem  tytułu  „Honorowego  Obywatela  Miasta

Skierniewice” oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta Skierniewice”;
20. prowadzenie  rejestru  skarg  i  wniosków  podlegających  rozpatrzeniu  przez  Radę  oraz

wykonywanie  czynności  związanych  z  rozpatrywaniem  skarg  dotyczących  zadań  lub
działalności Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta;

21. wprowadzanie informacji dotyczących działalności Rady i komisji stałych Rady na stronę
internetową  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Skierniewice  oraz  ich
aktualizacja;

22. korekta transkrypcji nagrań z obrad sesji Rady Miasta Skierniewice uwzględniająca wymogi
ustawy o dostępności cyfrowej;

23. wykonywanie  zadań  związanych  z  wyborami  w  zakresie  należącym  do  Rady  
na podstawie przepisów ordynacji wyborczej oraz innych ustaw np. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (wybory ławników);

24. realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej, tj. koordynowanie
sporządzania sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy:samorząd/transport”;

25. wykonywanie  zadań związanych z  realizacją  budżetu,  w tym opracowywanie  projektów
planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz
sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu;

26. planowanie i organizowanie dyżurów i spotkań radnych z wyborcami;
27. planowanie i koordynowanie wyjazdów służbowych oraz szkoleń radnych;
28. zapewnienie niezbędnej pomocy techniczno-organizacyjnej radnym w sprawowaniu przez

nich mandatów;
29. przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych;
30. prowadzenie  zbioru  dokumentacji  pokontrolnej  z  kontroli  dokonywanych przez  Komisję

Rewizyjną Rady Miasta;
31. opracowywanie i współpraca z Radą Miasta nad projektem statutu Miasta.

§24
Referat Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

realizuje  zadania  związane  z  bezpieczeństwem  i  ochroną  ludności  w  razie  zagrożenia
(ewakuacja, łączność, alarmowanie), zajmuje się tworzeniem i koordynacją działań obrony cywilnej
oraz organizowaniem i koordynowanie działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
a w szczególności do zadań Referatu należy:

1. wykonywanie zaleceń Szefów Obrony Cywilnej,
2. planowanie  i  koordynowanie  przygotowań w zakresie  realizacji  zadań obrony cywilnej  

i spraw obronności,
3. zadania związane z tworzeniem formacji obrony cywilnej w mieście,
4. przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz

systemu wczesnego ostrzegania,

18



5. opracowywanie i realizacja planów obrony cywilnej miasta oraz nadzór nad opracowaniem
planów  obrony  cywilnej  instytucji,  podmiotów  gospodarczych  i  innych  jednostek
organizacyjnych miasta,

6. organizowanie  i  prowadzenie  szkolenia  formacji  obrony  cywilnej,  a  także  szkolenia
ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

7. kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań,
8. zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych, w tym

koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
9. ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym

jednostkom organizacyjnym działającym na terenie miasta,
10. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć

zmierzających do pełnej realizacji zadań,
11. planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
12. planowanie realizacji zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich

warunków  przechowywania,  konserwacji  i  eksploatacji  sprzętu  oraz  środków  obrony
cywilnej,

13. koordynowanie  przedsięwzięć  w zakresie  integracji  sił  obrony cywilnej  do  prowadzenia
akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

14. prowadzenie spraw z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego:
1) związanych z planowaniem obronnym i kryzysowym,
2) związanym z gotowością obronną,
3) związanym z programowaniem mobilizacji gospodarki,

15. składanie sprawozdań i informacji z wykonywania zadań w zakresie obronności,
16. nadzorowanie  przygotowań  do  wprowadzania  obowiązku  zaciemniania  i  wygaszania

oświetlenia na terenie miasta,
17. nadzór nad konserwacją i eksploatacją budowli ochronnych,
18. współdziałanie  z  Wydziałami  i  jednostkami  organizacyjnymi miasta  w zwalczaniu klęsk

żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków,
19. współpraca  z  właściwymi  instytucjami  w  zakresie  tworzenia  warunków do  koordynacji

działań w zakresie udzielania i odbioru pomocy humanitarnej,
20. obsługa administracyjno-biurowa:

1) Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
2) Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
3) Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego,
4) Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

21. przygotowywanie okresowych informacji o stanie bezpieczeństwa w Mieście na podstawie
informacji uzyskanych od instytucji zajmujących się tą tematyką,

22. współudział  w  opracowaniu  gminnego  planu  ochrony  zabytków  na  wypadek  konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

23. współpraca  z  jednostkami  organizacyjnymi  w  zakresie  opracowania  planu  ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

24. współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
25. pełnienie  całodobowego  dyżuru  w  celu  zapewnienia  przepływu  informacji  na  potrzeby

zarządzania kryzysowego,
26. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
27. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego

systemu ostrzegania ludności,
28. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
29. współdziałanie  z  podmiotami  prowadzącymi  akcje  ratownicze,  poszukiwawcze  

i humanitarne,

19



30. dokumentowanie  działań  podejmowanych  przez  Miejskie  Centrum  Zarządzania
Kryzysowego,

31. współpraca przy planowaniu operacyjnym, oraz aktualizacji planu operacyjnego dla miasta
Skierniewice,

32. opracowywanie i aktualizacja planu ochrony zabytków.

§25
Komórka kontroli i audytu

1. Do zadań kontroli wewnętrznej należy:
1) opracowanie rocznego planu kontroli, 
2) przeprowadzanie  kontroli  zgodnie  z  planem  oraz  kontroli  doraźnych  na  polecenie

Prezydenta,
3) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,
4) przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych,
5) sporządzanie i  przedkładanie Prezydentowi sprawozdania z  realizacji  rocznego planu

kontroli,
6) gromadzenie dokumentacji z kontroli.

2. Do zadań audytora wewnętrznego należy:
1) opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz rocznego sprawozdania z

jego wykonania,
2) identyfikowanie i analiza ryzyka na potrzeby planu rocznego i zadań audytowych,
3) przeprowadzanie i dokumentowanie zadań zapewniających zgodnie z rocznym planem

audytu wewnętrznego oraz w razie potrzeby zadań zleconych poza planem,
4) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków w celu usprawnienia

funkcjonowania Urzędu lub jednostek organizacyjnych Miasta,
5) monitorowanie  realizacji  wydanych  zaleceń  oraz  przeprowadzanie  czynności

sprawdzających,
6) sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi rocznej opinii w zakresie funkcjonowania

kontroli zarządczej w Urzędzie i Mieście.

§26
Miejski Rzecznik Konsumentów

w szczególności do zadań Rzecznika należy:
1. zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i  informacji  prawnej  w  zakresie

ochrony interesów konsumentów;
2. składanie  wniosków  w  sprawie  stanowienia  i  zmiany  przepisów  prawa  miejscowego  

w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4. współdziałanie  z  Prezesem  Urzędu,  organami  Inspekcji  Handlowej  oraz  organizacjami

konsumenckimi;
5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

§27
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie przestrzegania przepisów o 
ochronie informacji niejawnych, przygotowuje pracowników do pracy na stanowiskach z którymi 
wiąże się dostęp do informacji niejawnych, a w szczególności do zadań Pełnomocnika należy:

1. organizacja ochrony informacji niejawnych, współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie
przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
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2. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub 
służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad 
określonych w obowiązujących przepisach,

4. udzielanie pomocy w zakresie klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania 
właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia,

5. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
6. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów 

o ochronie informacji niejawnych,
7. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony 

państwa, 
8. opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
9. opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne 

stanowiące tajemnicę państwową, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Komórki Organizacyjne Podległe Pierwszemu Zastępcy Prezydenta

§28
Wydział Edukacji

realizuje  zadania  należące  ustawowo  do  organu  prowadzącego  przedszkola,  szkoły  lub
placówki oświatowe, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

1. Prowadzenie spraw dotyczących zakładania, likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych;

2. Ustalanie  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych;

3. Określanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
4. Zapewnienie warunków działania przedszkola, szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
5. Współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie wykonywania remontów i inwestycji,  

w szczególności ustalanie,  w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli,  szkół i  placówek
oświatowych, potrzeb w ww. zakresie;

6. Wyposażanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny  do  pełnej  realizacji  programów  nauczania,  programów  wychowawczo-
profilaktycznych,  przeprowadzania  egzaminów  oraz  wykonywania  innych  zadań
statutowych;

7. Wykonywanie czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych:
a) powierzanie stanowisk dyrektorów,
b) opiniowanie  w  sprawie  powierzania stanowisk  wicedyrektorów  i  innych  stanowisk

kierowniczych,
c) odwoływanie  ze  stanowisk  dyrektorów  oraz  opiniowanie  w  sprawie  odwołania

wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych,
d) powoływanie komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów,
e) przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów,
f) dokonywanie  cząstkowej  oceny  pracy  dyrektorów  w  zakresie  spraw  należących

ustawowo do organu prowadzącego,
8. Prowadzenie  spraw  związanych  z  odznaczeniami  państwowymi  i  resortowymi  oraz

nagrodami Ministra Edukacji i Nauki, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta;
9. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w tym:
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a) analiza  wniosków  nauczycieli  ubiegających  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela
mianowanego,

b) powoływanie  komisji  egzaminacyjnych  i  przeprowadzanie  postępowania
egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego,

10. Określanie, m. in.:
a) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
b) zasad  udzielania  i  rozmiar  obniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin

zajęć  dla  dyrektorów,  wicedyrektorów,  nauczycieli  pełniących  inne  stanowiska
kierownicze oraz przyznanie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, 

c) tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  szkół  nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
nauczycieli  prowadzących  kształcenie  w  formie  zaocznej,  pedagogów,  psychologów,
logopedów,  terapeutów  pedagogicznych,  doradców  zawodowych,  z  wyjątkiem
nauczycieli  zatrudnionych  w  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  oraz  zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;

11. Opracowywanie regulaminów:
a) określających  wysokość  i  szczegółowe  warunki  wypłacania  dodatków  do

wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania
wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw  dla
nauczycieli,

b) określających kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli,  szkół  
i placówek oświatowych,

c) określających  rodzaje  świadczeń  przyznawanych  w  ramach  pomocy  zdrowotnej  dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania,

d) innych regulaminów w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego;
12. Zapewnienie  obsługi  administracyjnej,  w  tym  prawnej,  obsługi  finansowej  i  obsługi

organizacyjnej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
13. Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod

pracy  dla  dzieci  i  młodzieży  objętych  kształceniem  specjalnym,  w  tym  kierowanie  do
odpowiednich szkół lub ośrodków;

14. Kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 15-18 lat;
15. Prowadzenie  postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielania uczniom pomocy

materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendiów i zasiłków szkolnych;
16. Prowadzenie  postępowania  administracyjnego  w  przedmiocie  udzielania  pracodawcom

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
17. Sprawowanie nadzoru nad działalnością  przedszkoli,  szkół i  placówek w zakresie spraw

finansowych  i  administracyjnych,  z  uwzględnieniem  odrębnych  przepisów.  Nadzorowi
podlega w szczególności:
a) prawidłowość  dysponowania  przyznanymi  przedszkolom,  szkołom  i  placówkom

oświatowym  środkami  budżetowymi  oraz  pozyskanymi  środkami  pochodzącymi  
z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem, 

b) sporządzane i przedkładane przez Referat Obsługi Wspólnej zapotrzebowania na środki
finansowe  dla  przedszkoli,  szkół  i  placówek  oświatowych,  na  podstawie  których
Wydział Edukacji  sporządza dla Wydziału Finansowego dyspozycje przekazania tych
środków, 

c) sporządzane i przedkładane przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zestawienia
z  realizacji  dotacji,  na  podstawie  których  Wydział  Edukacji  sporządza  stosowne
rozliczenia,
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d) współdziałanie Referatu Obsługi Wspólnej z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych  w  przygotowaniu  projektów  planów  finansowych  oraz  kontrola  ich
prawidłowej realizacji, 

e) przestrzeganie  przez  dyrektorów  przedszkoli,  szkół  i  placówek  oświatowych
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
i uczniów,

f) przestrzeganie przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przepisów
dotyczących  organizacji  pracy  szkoły  i  placówki,  w  szczególności  opiniowanie
projektów organizacyjnych oraz przedkładanie ich Prezydentowi do zatwierdzenia;

18. Wykonywanie  sprawozdawczych  i  statystycznych  obowiązków  w  zakresie  edukacji,  
w szczególności wynikających z Systemu Informacji Oświatowej;

19. Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych;
20. Sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
21. Prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych:

a) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
b) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji;

22. Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego;

23. Ustalanie  zasad  udzielania  dotacji  niepublicznym  przedszkolom,  szkołom  i  placówkom
oświatowym  oraz  szkołom  publicznym,  prowadzonym  przez  osoby  prawne  inne  niż
jednostka samorządu terytorialnego;

24. Sporządzanie dyspozycji przekazania dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli,
szkół  i  placówek  oświatowych  oraz  dla  publicznych  szkół  prowadzonych  przez  osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

25. Współpraca z:
a) Łódzkim Kuratorem Oświaty,
b) związkami zawodowymi,
c) Młodzieżową Radą Miasta Skierniewice,
d) wyższymi uczelniami.

26. Pomoc w realizacji innych zadań statutowych przedszkoli, szkół i placówek.

§29
Referat Obsługi Wspólnej

realizuje zadania związane z zapewnieniem wspólnej obsługi finansowej przedszkoli, szkół i
placówek  oświatowych  prowadzonych  przez  Miasto  Skierniewice,  
a w szczególności do zadań Referatu należy:

1. prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości,
2. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej,
3. pomoc i koordynacja w przygotowaniu i zmianie planów finansowych jednostek,
4. obsługa płacowa, w szczególności obejmująca:

a) organizowanie wypłat wynagrodzeń, 
b) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
c) potrącanie  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  i  rozliczenie  z  urzędem

skarbowym, 
d) prowadzenie rozliczeń składek ZUS wraz ze stosowną dokumentacją,

5. organizacja i prowadzenie obsługi bankowej i kasowej,
6. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,
7. rozliczanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację

zadań i projektów,
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8. obsługa  finansową  projektów  i  programów  finansowanych  lub  współfinansowanych  ze
środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, 

9. prowadzenie  działań  związanych  z  wdrożeniem  i  stosowaniem  elektronicznego  obiegu
dokumentów finansowo - księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi, a jednostką
obsługującą,

10. przygotowanie  wzorcowych  dokumentów,  w  szczególności  regulaminów  i  instrukcji,
niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych,

11. współpraca  z  Wydziałem Edukacji  i  Wydziałem Finansowym w zakresie  realizowanych
zadań.

12. obsługa kadrowa pracowników przedszkoli, w szczególności obejmująca:
a) prowadzenie spraw kadrowych i akt osobowych pracowników, 
b) prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów pracowniczych, 
c) ewidencja i kontrola zwolnień lekarskich, 
d) sporządzanie danych wyjściowych do naliczania płac pracowników, 
e) prowadzenie dokumentacji rentowej i emerytalnej, 
f) bieżące prowadzenie kartotek zarobkowych, podatkowych i chorobowych,
g) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków,

§30
Wydział Kultury i Promocji Miasta

prowadzi i  koordynuje sprawy dotyczące kultury,  imprez masowych,  turystyki,  promocji
miasta i współpracy z zagranicą. W szczególności do zadań Wydziału należy:

1. współpraca  ze  środowiskami  twórczymi,  instytucjami  kultury,  organizacjami  społeczno-
kulturalnymi  i  edukacyjnymi,  podmiotami  wspierającymi  oraz  innymi  podmiotami
realizującymi zadania w zakresie kultury, turystyki, edukacji historycznej i promocji;

2. realizacja ustaw w zakresie należącym do zadań podstawowych Wydziału;
3. planowanie  środków  budżetowych  na  realizację  zadań  w  zakresie  kultury,  turystyki,

promocji i współpracy z zagranicą oraz prowadzenie związanej z tym sprawozdawczości;
4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych nagród Prezydenta Miasta

Skierniewice  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania  
i ochrony kultury;

5. prowadzenie  spraw  związanych  z  przyznawaniem  dorocznych  stypendiów  Prezydenta
Miasta  za  wysokie  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania  
i ochrony kultury;

6. przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego;  turystyki  i  krajoznawstwa;  podtrzymywania  
i  upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz
nadzór nad ich realizacją;

7. przygotowywanie i  prowadzenie konkursów ofert  na zadania własne Miasta realizowane
przez organizacje pozarządowe;

8. merytoryczne rozliczanie udzielanych przez Wydział dotacji dla samorządowych instytucji
kultury;

9. prowadzenie rejestru miejskich instytucji  kultury oraz spraw dotyczących ich tworzenia,
przekształcania i likwidacji;

10. współpraca oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań statutowych przez samorządowe
instytucje kultury: 
Centrum Kultury i Sztuki, 
Miejską Bibliotekę Publiczną, 
Muzeum Historyczne Skierniewic;
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11. wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych;
12. współdziałanie  w zakresie  kultury  i  promocji  z  organami  doradczymi:  Radą  Seniorów  

i Młodzieżową Radą Miasta;
13. prowadzenie  spraw  związanych  z  nadawaniem  tytułów  „Honorowy  Ambasador  Miasta

Skierniewice” i „Wokulski Roku” oraz wyróżnień „Perła Skierniewic”;
14. współorganizowanie  na  terenie  miasta  obchodów  rocznicowych  i  uroczystości

patriotycznych;
15. prowadzenie  działań  związanych  z  rozwojem  turystyki  w  mieście  i  współpraca  ze

stowarzyszeniami turystycznymi w tym zakresie;
16. podejmowanie działań promujących Miasto;
17. opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta;
18. prowadzenie  spraw  związanych  z  udostępnianiem  udzielaniem  zgody  na  użycie  herbu  

i logotypu Miasta;
19. koordynowanie,  inspirowanie  i  organizowanie  współpracy  z  miastami  partnerskimi  

w zakresie  podejmowania działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym  
i społecznym;

20. organizacja wizyt delegacji zagranicznych przebywających w Mieście Skierniewice;
21. prowadzenie  spraw  związanych  z  patronatami  Prezydenta  Miasta  Skierniewice  nad

wydarzeniami o charakterze kulturalnym;
22. nadzór  merytoryczny  nad  inicjatywami  realizowanymi  w  ramach  kalendarza  wydarzeń

kulturalnych w Mieście;
23. koordynowanie  pracy  zespołu  realizującego  Skierniewickie  Święto  Kwiatów,  Owoców  

i Warzyw;
24. obsługa oficjalnych uroczystości organizowanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice;
25. koordynacja  korespondencji  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  zaproszeń,  życzeń,  listów

gratulacyjnych itp.;
26. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, wniosków i zarządzeń w zakresie zadań

realizowanych przez Wydział;
27. współpraca z Komisją Kultury, Sportu i współpracy z zagranicą Rady Miasta Skierniewice;
28. pozyskiwanie sponsorów i partnerów miejskich wydarzeń, m.in.: Skierniewickiego Święta

Kwiatów, Owoców i Warzyw;
29. udostępnianie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
30. obsługa Biuletynu Informacji  Publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

§31
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych

realizuje  zadania  w  zakresie  funkcjonowania  CEIDG,   transportu  drogowego  w  tym
wydawania licencji, obsługi Przedsiębiorcy w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,  współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, seniorów,
współdziałania na rzecz zwalczenia bezrobocia i  przeciwdziałania patologii  społecznej;  to także
współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  zadania  z  zakresu  zdrowia,  sportu,  budżetu
obywatelskiego, rozwoju gospodarczego i wydawania zaświadczeń o rewitalizacji oraz nieodpłatnej
pomocy prawnej.
Do zadań Wydziału w szczególności należy:

1. współpraca z organizacjami statystycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi i podmiotami
gospodarczymi w celu gromadzenia niezbędnych informacji ekonomicznych i społecznych,

2. przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania
w mieście;

3. współpraca  z  podmiotami  promującymi  tereny  inwestycyjne  w  tym  m.in.: z  Łódzką
Specjalną Strefą Ekonomiczną, Polską Agencją Inwestycji i Handlu;
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4. opracowywanie  materiałów  informacyjnych  i  reklamowych  dotyczących  planowanych  
i realizowanych zadań ekonomicznych i społecznych;

5. prowadzenie  działań  związanych  z  Obszarem  Ochrony  Uzdrowiskowej  Skierniewice-
Maków;

6. koordynacja prac Komisji Uzdrowiskowej;
7. opracowywanie przy udziale innych wydziałów „Programu Rewitalizacji Miasta”;
8. wydawanie zaświadczeń dla nieruchomości o ustanowieniu obszaru rewitalizacji; 
9. opracowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice;
10. prowadzenie  spraw  dotyczących  aktywizacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  współpraca  

w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i innymi podmiotami, w tym
z Powiatowym Urzędem Pracy;

11. realizacja  zadań  wynikających  z  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie, w tym m.in.:
a) opracowanie  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi

podmiotami  wymienionymi  w  ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego  i
wolontariacie; 

b) koordynacja realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami  wymienionymi  w  ustawie,  nadzór  oraz  sprawozdawczość  związane  
z realizacją programu; 

c) udzielanie  pomocy organizacjom pozarządowym i  innym podmiotom wymienionym  
w ustawie, działającym w dziedzinie ochrony zdrowia i polityki społecznej, w realizacji
zadań oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

d) przeprowadzenie  procedur  związanych  z  udzielaniem  organizacjom  pozarządowym
dotacji celowej na realizacje zadań publicznych ze środków Miasta w szczególności w
zakresie: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja
zdrowia,  działalność  na  rzecz  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  oraz  języka
regionalnego,  promocja  i  organizacja  wolontariatu,  działalność  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych,  działalność  na  rzecz  osób  w  wieku  emerytalnym,  pomoc
społeczna,w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz
wyrównywanie  szans  tych  rodzin  i  osób,  wspieranie  i  upowszechnianie  kultury
fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

e) monitorowanie fundacji mających swoja siedzibę na terenie Miasta;
12. współpraca z  MOPR oraz innymi podmiotami publicznymi i  niepublicznymi w zakresie

działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
13. prowadzenie  spraw  w  tym  wydawanie  karty  i  podejmowanie  działań  związanych  z

programem Skierniewicka Karta Osoby Niepełnosprawnej;
14. prowadzenie  spraw  w  tym  wydawanie  karty  i  podejmowanie  działań  związanych  z

programem Skierniewicka Rodzina PLUS oraz Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny;
15. prowadzenie  spraw  w  tym  wydawanie  karty  i  podejmowanie  działań  związanych  z

programem Skierniewicka Karta Seniora;
16. wydawanie karty Skierniewickiego Honorowego Dawcy Krwi; 
17. prowadzenie  działań  dotyczących  zapewnienia  lepszego  funkcjonowania  osób

niepełnosprawnych na terenie Miasta Skierniewice;
18. realizacja zadań wynikających w ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym

m.in.:
a) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta,
b) wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
c) sprawowanie nadzoru nad działalnością żłobków i sprawozdawczość,
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d) nadzór nad podmiotami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie
warunków i jakości świadczonej opieki,

19. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
w tym m.in.:
a) prowadzenie  spraw  związanych  z  wydawaniem  zezwoleń  na  prowadzenie  placówki

wsparcia dziennego,
b) prowadzenie  spraw  związanych  z  udzielaniem  dotacji  podmiotom  niepublicznym

prowadzącym placówki wsparcia dziennego oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze,
c) kontrola podmiotów prowadzących placówki wsparcia dziennego,
d) prowadzenie  spraw  związanych  z  finansowaniem  zadań  z  zakresu  systemu  pieczy

zastępczej,
20. realizacja  zadań wynikających z  ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym m.in.:
a) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
b) proponowanie dla terenu miasta maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie

napojów alkoholowych na terenie Miasto Skierniewice,
c) proponowanie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

na terenie miasta Skierniewice,
d) wnioskowanie  o  cofnięcie  wydanego  zezwolenia  na  sprzedaż  i  podawanie  napojów

alkoholowych;
e) wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych;
f) współdziałanie  z  kościołem  katolickim  i  innymi  kościołami  oraz  związkami

wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
g) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym m.in.: opracowywanie i sprawozdawczość z
realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, realizacja zadań ujętych w miejskim
programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania  Narkomanii,współdziałanie  i  zapewnienie  obsługi  organizacyjno-
technicznej  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych;  ustalenia
procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie miasta Skierniewice, popieranie tworzenia i rozwoju
organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji; 

21. realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych;

22. prowadzenie spraw z zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym m.in.:
a) realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym,
b) realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia,
c) realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
d) opracowywanie i  realizacja  „Programu  ochrony  zdrowia  psychicznego  dla  Miasta

Skierniewice”;
e) projektowanie oraz realizacja samorządowych programów polityki zdrowotnej;
f) realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy o działalności leczniczej,
g) realizacja  zadań  Miasta  wynikających  z  ustawy  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych;
h) współpraca z Miejskim Referatem Zarządzania Kryzysowego w zakresie organizowania

i  nadzoru  nad funkcjonowaniem systemu gotowości  i  ustalania  postępowania  służby
zdrowia w sytuacjach nadzwyczajnych (epidemia, masowe zatrucia, klęski żywiołowe
itp.);
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i) realizacja  zadań  wynikających  z  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  
z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczeniem  Covid-19,  i  innych  chorób
zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m.in.:
• organizacja,  przygotowanie  punktu szczepień  oraz  promocja  szczepień  w ramach

realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19,
• organizacja i pokrywanie kosztów związanych z transportem na szczepienia dla osób

niepełnosprawnych  oraz  osób  mających  obiektywne  i  niemożliwe  do
przezwyciężenia  we  własnym  zakresie  trudności  w  samodzielnym  dotarciu  do
punktu szczepień,

23. prowadzenie  ewidencji  uczniowskich  klubów  sportowych  i  klubów  sportowych  
działających  w  formie  stowarzyszenia,  których  statuty  nie  przewidują  prowadzenia
działalności gospodarczej;

24. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta kwartalnych  nagród  
i  wyróżnień  za  wysokie  wyniki  sportowe  w  międzynarodowym  lub  krajowym
współzawodnictwie  sportowym  oraz  nagród  i  wyróżnień  w  konkursie  pn.  „Sportowiec
Roku’’;

25. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta dorocznych stypendiów
sportowych  za  wysokie  wyniki  sportowe  w  międzynarodowym  współzawodnictwie
sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

26. przeprowadzanie procedur dotyczących wspierania zadań z zakresu sportu, realizowanych
przez  organizacje  pozarządowe zgodnie  z  ustawą z  dnia  25  czerwca  2010 r.  o  sporcie,
związanych z udzielaniem dotacji celowych z zakresu sportu;

27. współpraca  oraz  monitorowanie  działalności  jednostek  organizacyjnych  Urzędu  Miasta
Skierniewice realizujących zadania z zakresu sportu i rekreacji;

28. udzielanie  pomocy placówkom kultury fizycznej  i  organizacjom sportowym w realizacji
ustawowych zadań miasta;

29. współpraca w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad Spółkami: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Skierniewicach,
Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o. w Skierniewicach;

30. opracowywanie sprawozdań na rzecz GUS odnośnie infrastruktury sportowej oraz klubów
sportowych działających na terenie Miasta Skierniewice;

31. prowadzenie we współpracy ze spółką ZUM spraw związanych z targowiskiem miejskim;
32. prowadzenie  spraw  we  współpracy  ze  spółką  ZUM  związanych  z  placami  zabaw,

siłowniami plenerowymi w tym m.in.:
a) zawieranie  umów  na  przechowywanie  mienia,  dokonywaniu  bieżących  przeglądów,

napraw i konserwacji oraz utrzymanie ładu i porządku na terenie siłowni plenerowych
oraz  placów  zabaw  w  Skierniewicach,  zlokalizowanych  na  działkach  będących
własnością Miasta, zawarcie polisy na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

33. podejmowanie  działań  w  zakresie  organizowania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  w  tym
m.in.:
a) ogłoszenie  otwartego konkursu  ofert  na  realizację  powierzenia  zadania  publicznego  

w  zakresie  prowadzenia  punktu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  i  świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na
terenie Miasta Skierniewice,

b) prowadzenie punktu oraz spraw związanych z organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na
terenie Miasta Skierniewice;

c) obsługa kancelaryjna punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
34. realizacja zadań związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Skierniewice w tym m.in.:
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a) nabór propozycji projektów do budżetu obywatelskiego składanych przez mieszkańców
Miasta Skierniewice

b) przeprowadzenie  procedury  głosowania  projektów pozytywnie  zaopiniowanych przez
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 

c) koordynacja realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego;
35. prowadzenie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy;
36. realizacja  zadań  w  zakresie  funkcjonowania  CEIDG  (Centralnej  Ewidencji  Działalności

Gospodarczej) w tym m.in.:
a) przyjmowanie i przekształcanie w formę dokumentu elektronicznego wniosków,
b) przesyłanie wniosków o wpis do CEIDG,
c) informowanie  ministra  właściwego  do  spraw  gospodarki  o  wpisach  w  CEIDG

niezgodnych ze stanem faktycznym,
d) wydawanie poświadczeń danych ze zbioru gminnej ewidencji działalności gospodarczej,
e) przesyłanie  do  CEIDG informacji  o  przedsiębiorcach  w  zakresie  posiadanych  przez

niego uprawnień transportowych,
f) kontrola działalności gospodarczej,
g) zapewnienie wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

37. realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, w tym m.in.:
a) wydawanie,  odmowa,  cofnięcie,  zmiana  lub  stwierdzenie  wygaśnięcia  decyzji  na

licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
samochodem osobowym pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

b) wydawanie licencji na przewóz taksówką,
c) przeprowadzanie  kontroli  przedsiębiorcy  posiadającego  wydaną  licencję  na  przewóz

rzeczy lub osób; 
d) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie udzielanie odmowa

cofnięcie zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia licencji w zakresie pośrednictwa przy
przewozie rzeczy,

e) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy,
f) wydawanie  zezwoleń  na  prowadzenie  regularnych  przewozów  osób  na  linii

komunikacyjnej zasięgiem powiatów sąsiadujących;
g) realizacja  zadań  w  zakresie  funkcjonowania  i  obsługa  systemu  KREPTD  (Krajowy

Rejestr Transportu Drogowego) 
h) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji  w sprawie spełniania wymogu dobrej

reputacji  przez  przewoźników drogowych przekazywanych z  Głównego  Inspektoratu
Transportu Drogowego,

i) wydawanie zaświadczeń o ilości posiadanych pojazdów do Biura do spraw Transportu
Międzynarodowego,

38. opracowywanie  dla  potrzeb  właściwych  organów  okresowych  ocen,  informacji  
i sprawozdań;

39. współpraca z koordynatorem do spraw dostępności.

Komórki Organizacyjne Podległe Zastępcy Prezydenta

§32
Wydział Inwestycji Kubaturowych

prowadzi sprawy związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz kapitalnych 
remontów obiektów użyteczności publicznej. 
W szczególności do zadań Wydziału należy:
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1. przygotowanie dokumentów wymaganych do przeprowadzenia procedur przetargowych na
wykonanie  robót  budowlanych  dla  planowanych  inwestycji  między  innymi  remontów:
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznej na
podstawie  wniosków  przedstawionych  przez  właściwych  dyrektorów  i  zatwierdzonych
przez Prezydenta,

2. współpraca z Referatem Zamówień Publicznych, 
3. przygotowanie  okresowych  informacji  dla  potrzeb  Prezydenta  oraz  Rady  o  realizacji

inwestycji  kubaturowych,  występujących  trudnościach  oraz  ujawnionych  nowych
potrzebach w tym zakresie, 

4. sporządzanie niezbędnych informacji i analiz dla potrzeb Prezydenta,
5. prowadzenie  rejestru  zawartych  umów  i  zleceń,  prowadzenie  wykazu  spraw  spornych,

przestrzeganie terminów procesowych i umownych,
6. prowadzenie  spraw związanych  z  kapitalnymi  remontami  budynków urzędu  i  jednostek

organizacyjnych Miasta,
7. przygotowywanie  niezbędnych  materiałów  do  uruchomienia  finansowania  nowo

rozpoczynanych zadań inwestycyjnych Miasta, 
8. przygotowanie terenów pod inwestycje,
9. koordynacja robót budowlanych na prowadzonych inwestycjach, 
10. przekazywanie placów budowy wykonawcom,
11. zapewnienie  nadzoru  inwestorskiego  na  realizowanych  inwestycjach  oraz  zadaniach

polegających na modernizacji lub remoncie istniejących obiektów lub urządzeń,
12. kontrola  właściwej  jakości  robót  budowlano-montażowych  realizowanych  inwestycji,

zgodności  wykonanych  robót  budowlanych  z  przepisami  prawa  budowlanego,
dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,

13. kontrola  wyrobów budowlanych zastosowanych na  prowadzonych budowach pod kątem
posiadania stosownych badań i certyfikatów dopuszczających je do obrotu i  stosowania  
w budownictwie,

14. zapewnienie  pierwszego  wyposażenia  technicznego  realizowanych  inwestycji  –  zakup
realizowany w drodze przetargu,

15. kontrola jakości wykonanych robót w modernizowanych i remontowanych obiektach i ich
zgodności z opracowaną dokumentacją techniczną,

16. uczestniczenie  w kontrolach  prowadzonych  przez  inspektorów nadzoru  budowlanego  na
budowach realizowanych przez Urząd,

17. dokonywanie  odbioru  inwestycji  wraz  z  rozliczeniem  rzeczowo-finansowym  oraz
egzekwowanie roszczeń z tytułu rękojmi,

18. dokonywanie  rozliczeń  z  realizacji  zadań  inwestycyjnych  oraz  oddziaływanie  na
prawidłowe kształtowanie się kosztów inwestycji,

19. udział  w  komisji  powoływanej  do  ustalenia  usterek  w okresie  gwarancyjnym,  ustalenie
zakresu  robót  związanych  z  usunięciem  tych  usterek  oraz  kontrola  terminowości  ich
usunięcia przez wykonawcę,

20. współudział w opracowywaniu planowanych do realizacji inwestycji kubaturowych,
21. opracowywanie  wspólnie  z  Wydziałem  Finansowym  innymi  wydziałami  –  wieloletnich

planów inwestycyjnych,
22. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości GUS z zakresu działalności inwestycyjnej.

§33
Wydział Architektury i Budownictwa

realizuje  zadania  wynikające  z  ustawy  o  zagospodarowaniu  przestrzennym oraz  ustawy
Prawo budowlane, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

1. udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
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2. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia
nadzoru autorskiego,

3. wydawanie pozwoleń na budowę,
4. przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywanie robót budowlanych nie

objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
5. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku

uzyskania pozwolenia na budowę,
6. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
7. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
8. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę,
9. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie

projektu budowlanego,
10. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
11. uchylanie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  w  przypadkach  istotnych  odstępstw  od

przepisów w trakcie realizacji inwestycji,
12. prowadzenie rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu

na budowę,
13. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
14. nakładanie  obowiązku  geodezyjnego  wyznaczenia  w  terenie  obiektów  budowlanych

wymagających zgłoszenia,
15. rozstrzyganie o niezbędności  wejścia  do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości

oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
16. przyjmowanie  zgłoszeń  o  zmianie  sposobu  użytkowania  obiektu  budowlanego  lub  jego

części,
17. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego,
18. wydawanie dzienników budów,
19. kontrolowanie  posiadania  przez  osoby  wykonujące  samodzielne  funkcje  techniczne  

w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
20. nakładanie  obowiązku  przedłożenia  ocen  lub  ekspertyz  przez  uczestników  procesu

budowlanego,
21. przekazywanie organowi nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń,
22. udział  w  czynnościach  inspekcyjnych  i  kontrolnych  na  żądanie  organu  nadzoru

budowlanego,
23. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz ich wyposażeniu technicznym,
24. wydawanie  wypisów  i  wyrysów  planów  zagospodarowania  przestrzennego  oraz

zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie ogólnym miasta,
25. wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu lub o przywróceniu poprzedniego

sposobu zagospodarowania,
26. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
27. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
28. uzgadnianie  z  właściwymi  organami  inwestycji  mogących  znacząco  oddziaływać  na

środowisko,
29. uzgadnianie  z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków  inwestycji  w  strefach  ochrony

konserwatorskiej,
30. realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  w  części  dotyczącej  postępowań  o  udzielenie
zezwoleń na realizację inwestycji drogowych dróg gminnych i powiatowych,

31. prowadzenie sprawozdawczości GUS.
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§34
Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych

realizuje zadania z zakresu:
1. pozyskiwania  zewnętrznych  środków finansowych  w tym środków z  Unii  Europejskiej,

przygotowanie i rozliczanie projektów w tym zakresie,
2. dokonywanie  analizy  dostępnych  źródeł  dofinansowania  i  przedstawianie  Prezydentowi

informacji  o  możliwości  pozyskiwania  środków  pozabudżetowych  oraz  bieżąca  analiza
budżetu Miasta dla potrzeb realizowanych zadań,

3. współpraca  ze  wszystkimi  komórkami  organizacyjnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi,
spółkami miejskimi z terenu Miasta oraz pracownikami innych Urzędów i instytucji w celu
realizacji  projektów  współfinansowanych  z  zewnętrznych  środków  finansowych,  
w szczególności realizacji projektów partnerskich,

4. gromadzenie,  aktualizacja  i  popularyzacja  w  Urzędzie  i  wśród  partnerów  lokalnych
informacji o krajowych i zagranicznych funduszach oraz o systemach zarządzania nimi,

5. współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta przy
opracowywaniu  procedur  zarządzania  projektami  współfinansowanymi  z  zewnętrznych
środków finansowych,

6. współdziałanie z innymi wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie
programowania rozwoju Miasta oraz analiza zjawisk ekonomicznych i społecznych,

7. prowadzenie bazy danych dotyczącej uczestnictwa Miasta w programach pomocowych,
8. przygotowywanie  oraz  udzielanie  informacji  dotyczących  realizowanych  przez  Miasto

projektów dofinansowanych z zewnętrznych środków finansowych,
9. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego składania

wniosków  aplikacyjnych  i  wspólnej  realizacji  przedsięwzięć  dofinansowywanych  
z zewnętrznych środków finansowych,

10. nawiązywanie  kontaktów  i  przygotowywanie  negocjacji  z  przedstawicielami  instytucji
właściwych  w  sprawach  pozyskiwania  funduszy  zewnętrznych  i  realizacji  programów
pomocowych,

11. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawach związanych 
z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych,

12. współdziałanie  z  właściwymi  merytorycznie  komórkami  organizacyjnymi  Urzędu  
w  sprawach  dotyczących  przygotowania  i  realizacji  wniosków  o  dofinansowanie  
z zewnętrznych środków finansowych realizowanych zadań,

13. przygotowywanie  wniosków  aplikacyjnych  oraz  innych  dokumentów  niezbędnych  
w procesie  pozyskiwania  dofinansowania  z  zewnętrznych środków finansowych,  w tym
Unii Europejskiej, na realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych Miasta, 

14. sporządzanie  dokumentacji  niezbędnej  do  prawidłowej  realizacji  projektów
współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych, w tym wniosków beneficjenta
o płatność, sprawozdań,

15. prowadzenie  monitoringu realizowanych projektów współfinansowanych z  zewnętrznych
środków finansowych,

16. udzielanie wyjaśnień na potrzeby kontroli dot. realizacji projektów współfinansowanych  
z zewnętrznych środków finansowych,

17. organizowanie  szkoleń  dotyczących  programów  wspólnotowych  i  krajowych  dla
pracowników Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych i partnerów lokalnych. 
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§35
Wydział Dróg i Komunikacji

prowadzi  sprawy  dotyczące  budowy  i  modernizacji  ulic,  dróg  obiektów  mostowych.
Utrzymania i ochrony dróg publicznych utrzymaniem porządku i czystości, oświetlenia ulicznego,
rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

1. przygotowanie dokumentów wymaganych do przeprowadzenia procedur przetargowych na
wykonanie dokumentacji projektowej do planowanych inwestycji, drogowych,

2. przygotowanie procesu przetargowego na wyłonienie wykonawcy planowanej inwestycji,
kapitalnego remontu, modernizacji, dróg, ulic i mostów,

3. współpraca z Referatem Zamówień Publicznych,
4. przygotowanie terenów pod inwestycje, drogowe,
5. zapewnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizowanymi  inwestycjami  oraz  zadaniami

polegających na modernizacji lub remoncie dróg i ulic.
6. nadzór nad realizowanymi inwestycjami,
7. uczestniczenie  w kontrolach  prowadzonych  przez  inspektorów nadzoru  budowlanego  na

budowach realizowanych przez wydział.
8. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości GUS z zakresu działalności inwestycyjnej,
9. dokonywanie  rozliczeń  z  realizacji  zadań  inwestycyjnych  oraz  oddziaływanie  na

prawidłowe kształtowanie się kosztów inwestycji,
10. przygotowywanie  niezbędnych  materiałów  do  uruchomienia  finansowania  nowo

rozpoczynanych zadań inwestycyjnych drogowych realizowanych przez Miasto,
11. prowadzenie  rejestru  zawartych  umów  i  zleceń,  prowadzenie  wykazu  spraw  spornych,

przestrzeganie terminów procesowych i umownych,
12. zbieranie materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji technicznej,
13. udział  w  komisji  powoływanej  do  ustalenia  usterek  w okresie  gwarancyjnym,  ustalenie

zakresu  robót  związanych  z  usunięciem  tych  usterek  oraz  kontrola  terminowości  ich
usunięcia przez wykonawcę,

14. opracowywanie  planów  finansowych  budowy  i  modernizacji  dróg,  ulic  i  obiektów
mostowych,

15. przekazywanie użytkownikom zrealizowanych inwestycji, dróg, ulic i obiektów mostowych,
16. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod urządzenia reklamowe,
17. orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego w przypadku samowolnego naruszenia

pasa drogowego,  polegającego na ustawieniu urządzenia reklamowego bez wymaganego
zezwolenia bądź z naruszeniem warunków określonych zezwoleniem,

18. wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń reklamowych na obiektach mostowych,
19. naliczanie opłat na zajęcie pasa drogowego pod urządzenia reklamowe oraz kar pieniężnych

za ustawienie urządzenia reklamowego bez wymaganego zezwolenia bądź z naruszeniem
warunków określonych zezwoleniem

20. realizacja  zadań  związanych  z  planowaniem  oświetlenia  miejsc  publicznych  i  dróg
znajdujących się na terenie miasta,

21. realizacja  zadań  związanych  z  utrzymaniem  i  konserwacją  infrastruktury  i  urządzeń
oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz finansowanie kosztów tej konserwacji.

22. przygotowanie opinii w sprawie przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich,
23. opracowanie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych,
24. ustalenie przebiegu dróg powiatowych i gminnych,
25. przygotowanie opinii dla powiatu skierniewickiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii

dróg powiatowych mających przebieg przez teren Miasta i powiatu skierniewickiego,
26. współudział w opracowywaniu projektów planów sieci drogowej,
27. utrzymanie urządzeń związanych z drogą,
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28. prowadzenie  spraw  związanych  z  utrzymaniem  porządku  i  czystości  na  terenach  ulic  
i chodników będących własnością i zarządzanych bezpośrednio przez Miasto,

29. organizowanie  działań  i  prowadzenie  spraw związanych  z  utrzymaniem zimowym ulic  
i chodników.

30. bieżące utrzymanie dróg publicznych w zakresie:
a) remontów bieżących nawierzchni drogowych,
b) remontów bieżących chodników,
c) remontów bieżących dróg gruntowych,
d) remontów rowów odwodniających drogi,
e) ustawiania, wymiany i bieżącej konserwacji oznakowania pionowego,
f) wykonania i odnowy oznakowania poziomego,
g) konserwacji i remontów bieżących sygnalizacji świetlnej,
h) konserwacji obiektów mostowych,

31. przygotowanie  procesu  przetargowego  na  wyłonienie  wykonawców  robót  z  zakresu
bieżącego utrzymania dróg,

32. kontrola jakości wykonywanych robót bieżącego utrzymania dróg,
33. ustawianie i konserwacja tablic z nazwami ulic,
34. prowadzenie wspólnie z właściwymi wydziałami okresowych kontroli stanu dróg i obiektów

mostowych,
35. koordynacja robót w pasie drogowym,
36. przygotowywanie  zezwoleń  na:  zajęcie  pasa  drogowego,  zjazdy  z  dróg,  przejazdy  po

drogach  publicznych  nienormatywnych  pojazdów,  organizowanie  imprez  na  drogach
publicznych,  przemarsze,  pielgrzymki  drogami  publicznymi  i  inne  wykorzystanie  dróg  
w sposób szczególny,

37. prowadzenie ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych,
38. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
39. przygotowanie  spraw  w  zakresie  wprowadzenia  ograniczeń,  bądź  zamykania  dróg  

i  obiektów  mostowych  dla  ruchu,  wyznaczanie  objazdów,  gdy  występuje  zagrożenie
bezpieczeństwa osób i mienia,

40. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
41. przygotowanie decyzji w zakresie: wstępu na grunty przyległe do pasa drogi, urządzenia

czasowego  przejazdu  przez  grunty  przyległe  –  w  przypadkach  określonych  w ustawie  
o drogach publicznych,

42. orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu pierwotnego,
43. przygotowanie  opinii  w  sprawie  usytuowania  obiektu  budowlanego  przy  drodze  

w odległości innej niż określona w art. 43, ust. 1 ustawy o drogach publicznych,
44. opiniowanie projektów budowlanych w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,
45. sporządzanie niezbędnych informacji – dla Prezydenta i Rady,
46. opracowanie wymaganej sprawozdawczości z zakresu działania Wydziału,
47. współpraca  z  innymi  organami  zarządzającymi  drogami  publicznymi,  Policją  i  Strażą

Miejską,
48. wnioskowanie o ustalenie cen miejskiego transportu zbiorowego,
49. przedstawianie  projektów  dotyczących  opłat  dodatkowych  w  przypadku  naruszenia

obowiązku zapłaty należności przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym,
50. wnioskowanie o ustalenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu

dla miejskiego transportu zbiorowego,
51. nakładanie  na  przewoźnika  obowiązku  zawarcia  umowy  o  wykonanie  zadania

przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo Państwa, bądź
w wypadku klęski żywiołowej,

34



52. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie zadań na
rzecz obronności kraju,

53. rejestracja pojazdów,
54. prowadzenie ewidencji pojazdów,
55. wykonywanie transmisji danych o pojazdach do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki,
56. wydawanie decyzji na nabicie numerów identyfikacyjnych pojazdów, wykonanie tabliczki

znamionowej zastępczej,
57. wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów,
58. przyjmowanie wniosków o zmianie danych technicznych pojazdów,
59. przyjmowanie zawiadomień – zgłoszeń o zbyciu/nabyciu pojazdów,
60. czasowa rejestracja pojazdów,
61. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
62. wydawanie  decyzji  nakładającej  kary  pieniężne  za  nie  zarejestrowanie  pojazdu

sprowadzonego  z  terytorium  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  w  terminie
określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym

63. wydawanie  decyzji  nakładającej  kary  pieniężne  za  przekroczenie  terminu  określonego  
w ustawie  Prawo o ruchu drogowym dotyczącego zawiadomienia  o nabyciu  lub zbyciu
pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

64. wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych,
65. wydawanie kart pojazdu,
66. wydawanie skierowań na badania techniczne pojazdów,
67. wydawanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych,
68. wydawanie  wtórników  dowodów  rejestracyjnych  i  kart  pojazdu,  tablic  rejestracyjnych  

i pozostałych druków komunikacyjnych,
69. prowadzenie korespondencji: z organami Policji, Prokuratury, Sądów, Komornika, Urzędu

Skarbowego,  innymi  organami  rejestrującymi  pojazdy  oraz  innymi  uprawnionymi
podmiotami,

70. Przygotowywanie  procesu  przetargowego  na  wyłonienie  wykonawcy  i  dostawcy  tablic
rejestracyjnych,

71. współpraca  z  Polską  Wytwórnią  Papierów  Wartościowych  S.A.  w  zakresie  druków
komunikacyjnych,

72. wydawanie  upoważnienia  do  przeprowadzania  badań  technicznych  dla  stacji  kontroli
pojazdów,

73. przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
74. wydawanie/cofanie uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych,
75. wpisywanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
76. skreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
77. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
78. kierowanie instruktorów nauki jazdy i wykładowców na egzamin,
79. rejestrowanie działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
80. skreślanie  przedsiębiorcy  z  rejestru  przedsiębiorców  prowadzących  ośrodek  szkolenia

kierowców,
81. przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
82. prowadzenie ewidencji kierowców, kandydatów na kierowców oraz osób bez uprawnień,
83. wydawanie praw jazdy,
84. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
85. wydawanie kart kwalifikacji kierowcy,
86. wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem,
87. wydawanie  zezwoleń  na  kierowanie  pojazdem  uprzywilejowanym  lub  przewożącym

wartości pieniężne,
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88. cofanie, zatrzymywanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
89. kierowanie  kierowców  na  kontrolne  sprawdzenie  kwalifikacji,  badania  lekarskie  

i psychologiczne, oraz kursy reedukacyjne,
90. wykonywanie  transmisji  danych  do  Polskiej  Wytwórni  Papierów  Wartościowych  SA

dotyczących zamawiania prawa jazdy i kart kwalifikacji kierowcy,
91. prowadzenie  korespondencji  z  organami:  Policji,  Prokuratury,  Sądami,  Miejskimi

Ośrodkami Pomocy Rodzinie, organami wydającymi uprawnienia do kierowania pojazdami
oraz innymi uprawnionymi podmiotami, 

92. koordynacja  rozkładu  jazdy  przewoźników  wykonujących  zarobkowy  przewóz  osób
pojazdami  samochodowymi  w  regularnym  transporcie  zbiorowym  w  zależności  od
przebiegu linii komunikacyjnej,

93. wyrażenie  zgody  i  określenie  warunków  ograniczenia  obowiązków  przewozu  przez
przewoźnika,

94. realizacja zadań wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym,
95. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie

organu zarządzającego drogą,
96. oddawanie w dzierżawę, najem, użyczenie w drodze umowy gruntów pasa drogi na cele

określone w ustawie,
97. sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,
98. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad spółką Miejski Zakład Komunikacji.

§36
Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji

należą m.in. sprawy dotyczące planowania przestrzennego i planowania inwestycji, w tym:
opracowywanie polityki przestrzennej miasta, oceny zmian w zagospodarowaniu miasta,  analiza
wniosków  o  sporządzenie  lub  zmianę  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  (zwanego  dalej  „studium”)  oraz  planów  zagospodarowania  przestrzennego
(zwanych  daje  „planami  miejscowymi”),  sporządzanie  projektu  „studium”  i  jego  zmian,
sporządzanie projektów „planów miejscowych” i ich zmian, monitorowania skutków rzeczowych i
finansowych uchwalanych „planów miejscowych”, sporządzanie opracowań towarzyszących m.in.
opracowań  ekofizjograficznych,  prognoz  oddziaływania  na  środowisko,  prognoz  skutków
finansowych,  sporządzanie  koncepcji  i  projektów  zagospodarowania  terenu  oraz  projektów
budowlanych inwestycji komunalnych, współdziałanie z innymi organami, jednostkami w zakresie
realizowanych  zadań  własnych,  inne  opracowania  dotyczące  rozwoju  przestrzennego  miasta,
gromadzenia danych z zakresu planowania przestrzennego i ich przetwarzania, estetyki przestrzeni
publicznej, oraz innych, a w szczególności:

1. w  zakresie  opracowywania  polityki  przestrzennej  miasta,  oceny  zmian  
w zagospodarowaniu miasta, analizy wniosków o sporządzenie lub zmianę „studium” oraz
„planów miejscowych”:
a) opracowanie strategii rozwoju przestrzennego,
b) opracowywanie analiz społecznych, środowiskowych i ekonomicznych,
c) opracowanie oceny zmian zagospodarowania miasta, aktualności studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych, 
d) przygotowanie harmonogramu sporządzania planów miejscowych,
e) opracowywanie  analiz  zasadności  do  sporządzenia  lub  zmiany  „studium”  i  „planów

miejscowych”,
2. w zakresie „studium” oraz jego zmian:

a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia „studium”
oraz jego zmian,

b) sporządzanie projektu „studium” oraz jego zmian,
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c) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem „studium” oraz jego zmian zgodnie 
z procedurą formalno – prawną określoną w przepisach odrębnych,

3. w zakresie sporządzania „planów miejscowych” i ich zmian:
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia „planów

miejscowych” oraz ich zmian, 
b) sporządzanie „planów miejscowych” i ich zmian,
c) prowadzenie  spraw  związanych  ze  sporządzeniem  „planów  miejscowych”  oraz  ich

zmian zgodnie z procedurą formalno – prawną określoną w przepisach odrębnych,
4. w  zakresie  monitorowania  skutków  rzeczowych  i  finansowych  uchwalanych  „planów

miejscowych”,  sporządzania  opracowań  towarzyszących  m.in.  opracowań
ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko, prognoz skutków finansowych:
a) opracowywanie,  co  najmniej  raz  w  roku,  zestawienia  inwestycji  publicznych

wynikających z obowiązujących „planów miejscowych” oraz przekazanie zestawienia
jednostkom  miejskim/wydziałom  Urzędu  Miasta,  właściwym  do  realizacji  tych
inwestycji,

b) opracowywanie,  co  najmniej  raz  w  roku,  zestawienia  wydatków  finansowych
wynikających  z  obowiązujących  „planów  miejscowych”  z  tytułu  obniżenia  wartości
nieruchomości  lub  konieczności  nabycia  nieruchomości  zapisanych  w  „planach
miejscowych”  jako  cel  publiczny  oraz  przekazanie  zestawienia  wydziałom  Urzędu
Miasta, właściwym do realizacji wydatków finansowych,

5. w zakresie  sporządzania koncepcji  i  projektów zagospodarowania terenu oraz projektów
budowlanych inwestycji komunalnych:
a) współpraca z  władzami  miasta  przy formułowaniu  zadań inwestycyjnych w zakresie

uwarunkowań ich realizacji,
b) opracowywanie założeń projektowych inwestycji miejskich,
c) opracowywanie  i/lub  nadzór  nad  opracowaniem  projektów  budowlanych  inwestycji

miejskich,
d) pełnienie  nadzoru  autorskiego  inwestycjami  miejskimi  prowadzonymi  w  oparciu  

o opracowane przez siebie projekty budowlane,
e) opracowywanie specyfikacji do zleceń zewnętrznych projektów budowlanych,
f) prowadzenie spraw związanych ze zleceniem zewnętrznym projektów budowlanych,
g) współpraca  z  Wydziałami  Urzędu  Miasta  w  zakresie  realizacji  wykonywanych

opracowań,
h) opracowanie projektów zieleni publicznej w ramach opracowań realizowanych w biurze,

6. w zakresie współdziałania z innymi organami, jednostkami w zakresie realizowanych zadań
własnych:
a) współpraca  z  samorządami  gmin  sąsiednich  –  opiniowanie  projektów  „studium”  

i „planów miejscowych” (lub ich zmian) gmin sąsiednich,
b) współpraca  z  samorządem  województwa  –  opiniowanie  projektów  planów

zagospodarowania przestrzennego województwa,
c) przygotowywanie  opinii  dotyczących  programów  i  polityk  wojewódzkich,

metropolitalnych, rządowych oraz projektów ustaw, 
d) współpraca ze Stowarzyszeniami, organizacjami oraz uczelniami wyższymi w zakresie

kształtowania rozwoju przestrzennego Miasta,
e) współdziałanie  z  Wydziałem  Geodezji,  Kartografii  i  Katastru  oraz  Wydziałem

Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa  w  koordynowaniu  gospodarki  gruntami
poprzez:
• opiniowanie wniosków dotyczących zbycia lub wydzierżawienia terenów miejskich, 
• opiniowanie wnioskowanych przyłączeń terenów miejskich do działek prywatnych,
• opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości,
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7. w zakresie innych opracowań dotyczących rozwoju przestrzennego miasta:
a) wykonywanie  lub  współudział  w  realizacji  opracowań  dotyczących  rozwoju

przestrzennego wynikających z  przepisów odrębnych,  w tym ustawy o  rewitalizacji,
ustawy o  zmianie  niektórych  ustaw  w związku  ze  wzmocnieniem narzędzi  ochrony
krajobrazu,

b) opracowywanie  wytycznych i  współudział  w organizacji  konkursów urbanistyczno –
architektonicznych,

c) prowadzenie  spraw związanych  z  opracowywaniem analiz,  studiów i  koncepcji  oraz
opinii dotyczących zagospodarowania przestrzennego,

d) współpraca i obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
8. w zakresie gromadzenia danych z zakresu planowania przestrzennego i ich przetwarzania:

a) opracowywanie i wdrażanie projektu SIT,
b) współpraca  z  Wydziałem  Geodezji,  Kartografii  i  Katastru  w  zakresie  tworzenia

Centralnej  Bazy Danych Planowania  Przestrzennego (CBDPP)  oraz  informatycznych
narzędzi wspomagających sporządzanie „Studium”, jego zmian, „planów miejscowych”
i ich zmian oraz innych opracowań planistycznych,

c) prowadzenie rejestrów „Studium”, jego zmian, „planów miejscowych” i ich zmian oraz
wniosków o sporządzenie ich sporządzenie lub zmianę,

9. w  zakresie  estetyki  przestrzeni  publicznej  opiniowanie  projektów  pomników,  dzieł
plastycznych oraz projektów tablic i reklam.
Ponadto do zadań Wydziału należy:
a) prowadzenie  bieżących  spraw  w  zakresie  korespondencji,  sprawozdawczości  

i archiwizowania akt,
b) realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo zamówień publicznych” we współpracy

z Referatem Zamówień Publicznych,
c) przestrzeganie  ustaw  o  „Ochronie  danych  osobowych”,  o  „Ochronie  informacji

niejawnych” i „Dostępie do informacji publicznej”,
d) opracowywanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji w zakresie

zadań Wydziału,
10. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
11. współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
12. działanie  w  porozumieniu  z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków  w  zakresie

użytkowania  obiektu  zabytkowego  zgodnie  z  zasadami  opieki  nad  zabytkami  w sposób
odpowiadający jego wartości zabytkowej.

§37
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Realizuje  następujące zadania;
1. utrzymanie i pielęgnacja komunalnych terenów zieleni, skwerów oraz zieleni w obrębie pasa

drogowego,
2. utrzymanie czystości i porządkowanie gruntów w obrębie terenów komunalnych Miasta nie

przekazanych w zarząd innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
3. utrzymanie  i  konserwacja  rowów  melioracyjnych  i  odwodnieniowych  (z  wyłączeniem

rowów w pasach drogowych) oraz istniejących w ich ciągu zbiorników wodnych, 
4. utrzymanie  cmentarzy  nie  przekazanych  w  zarząd  innym  jednostkom  organizacyjnym

Miasta,
5. utrzymanie  gminnych  urządzeń  i  obiektów  użyteczności  publicznej,  nie  będących  

w użyczeniu lub trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, w tym m.in. toalet, fontann,
obiektów małej architektury, studni publicznych, hydrantów ppoż,

6. utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej, 
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7. zapewnienie dekoracji okolicznościowej Miasta,
8. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywanie, 
9. postępowanie z rannymi zwierzętami, w tym zapewnienie im opieki weterynaryjnej,
10. zbieranie, transport i przekazywanie do utylizacji martwych i padłych zwierząt z terenów

gminnych,
11. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie (w tym prowadzenie hodowli) psów rasy uznanej za

agresywną, 
12. odbieranie właścicielowi lub opiekunowi, źle traktowanych zwierząt 
13. sprawowanie nadzoru nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
14. sprawowanie opieki nad grobami wojennymi, 
15. wydawanie zezwoleń na sprowadzenia zwłok i prochów z zagranicy w celu pochowania, 
16. powoływanie lekarzy  do stwierdzania zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu

dla osób zmarłych na terenie miasta,
17. wydawanie decyzji administracyjnych oraz zezwoleń określonych ustawami: o cmentarzach

i chowaniu zmarłych oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
18. wydawanie  i  cofanie  zezwoleń  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
19. udzielanie dotacji celowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
20. dofinansowanie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej,
21. prowadzenie spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych,
22. prowadzenie spraw w zakresie dodatków energetycznych,
23. sporządzanie i aktualizacja planów, programów i strategii  z zakresu ochrony środowiska

oraz planów urządzania lasu,
24. wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz na wytwarzanie odpadów,
25. wydawanie zezwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,  na prowadzenie

działalności w zakresie zbieranie i/lub transportu odpadów, na prowadzenie działalności  
w zakresie przetwarzania odpadów,

26. wydawanie  decyzji  w  sprawie  usuwania  odpadów  z  miejsc  nieprzeznaczonych  do  ich
składowania lub magazynowania,

27. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
28. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń,
29. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
30. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
31. wydawanie pozostałych decyzji administracyjnych i zezwoleń wynikających z ustaw: prawo

wodne, o odpadach, o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych 
i innych substancji, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, prawo geologiczne 
i górnicze,

32. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja do środowiska (gazy i pyły, ścieki, pola
elektromagnetyczne) nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

33. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji geologicznej,
34. prowadzenie  publicznie  dostępnego  wykazu  danych  o  dokumentach  zawierających

informacje o środowisku i jego ochronie, 
35. prowadzenie spraw z zakresu ochrony lasów oraz z zakresu gospodarki leśnej,
36. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu

Państwa oraz wydawanie decyzji  na podstawie inwentaryzacji  stanu lasów określających
zadania z zakresu gospodarki leśnej w ww. lasach,

37. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
38. zapewnianie środków na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną,
39. określanie,  w drodze  decyzji,  zadań właścicieli  lasów w celu  zapewnienia  powszechnej

ochrony lasów,
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40. zarządzenie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie
stanowiących  własności  Skarbu  Państwa,  na  koszt  właściwych  nadleśnictw,  w  razie
wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,

41. wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów likwidacji szkód,
na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego, w odniesieniu do lasów
nie pozostających w zarządzie Lasów Państwowych,

42. wydawanie  decyzji,  na  wniosek  właściciela  lasu  nie  stanowiącego  własności  Skarbu
Państwa, o zmianie lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych,

43. wydawanie  decyzji  w  sprawie  przyznania  środków  właścicielom  lub  użytkownikom
wieczystym  gruntów  na  całkowite  lub  częściowe  pokrycie  kosztów  zalesienia  gruntów
przeznaczonych do zalesienia  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

44. cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 
oraz wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskania
drewna,

45. uznanie lasu nie  stanowiącego własności  Skarbu Państwa, za ochronny lub pozbawienie
go tego charakteru w drodze decyzji, po uzgodnieniu z jego właścicielem i zaopiniowaniu
przez  Radę, 

46. zlecanie  sporządzania  uproszczonego  planu  urządzania  lasu  dla  lasów  niestanowiących
własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,  

47. zatwierdzanie po uzyskaniu opinii  właściwego terytorialnie nadleśniczego uproszczonego
planu urządzania lasu,

48. zlecanie  inwentaryzacji  stanu  lasów  rozdrobnionych  o  powierzchni  do  10  ha
niestanowiących własności Skarbu Państwa,

49. określanie, w drodze decyzji, zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych
o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

50. wydawanie decyzji, na wniosek właściciela lasu, w sprawie pozyskania drewna w lasach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnego uproszczony planem urządzania lasu
lub decyzją określającą zadania dla lasów rozdrobnionych,

51. nakazywanie  w drodze  decyzji,  właścicielom lasów nie  stanowiących  własności  Skarbu
Państwa, wykonania obowiązków trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich
użytkowania  oraz  zadań  zawartych  w  decyzji  określającej  zadania  dla  lasów
rozdrobnionych,

52. wydawanie decyzji w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych,
53. realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta

Skierniewice,
54. prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i przyjmowanie zgłoszeń dot. usuwania drzew

i  krzewów  z  terenu  miasta  oraz  nakładanie  kar  za  usunięcie  drzew,  krzewów,  bez
wymaganego zezwolenia oraz za ich zniszczenie,

55. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz ewidencji kąpielisk,

56. wyznaczanie  aglomeracji  w  myśl  ustawy  Prawo  wodne  oraz  dokonywanie  przeglądów
obszarów i granic aglomeracji,

57. sprawowanie  kontroli  przestrzegania  i  stosowania  przepisów  o  ochronie  środowiska  
w zakresie objętym swoją właściwością,

58. sporządzanie  sprawozdań  związanych  z  szeroko  pojętą  tematyką  z  zakresu  ochrony
środowiska, w tym z realizacji  zadań zawartych w planach i programach z ww. zakresu
(m.in.  gospodarowania  wodami,  zarządzania  ryzykiem  powodziowym,  ochrony  wód,
KPOŚK, odebranych nieczystościach ciekłych).

59. opracowanie proj. uchwały w sprawie wykazu kąpielisk,
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60. organizacja  i  zarządzanie  systemem  odbioru  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

61. kontrolowanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
oraz nadzorowanie realizacji powierzonych im zadań,

62. prowadzenie  działań  informacyjnych  i  edukacyjnych  w  zakresie  prawidłowego
gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  w  szczególności  dotyczących  selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,

63. prowadzenie  doraźnych  kontroli  na  nieruchomościach  w  zakresie  zadeklarowanego
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

64. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz przeprowadzanie kontroli podmiotów wpisanych do ww.
rejestru

65. przyjmowanie  i  weryfikacja  rocznych  i  półrocznych  sprawozdań  składanych  przez
podmioty: odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zbierające odpady
komunalne oraz prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

66. sporządzanie  rocznego  sprawozdania  Prezydenta  z  realizacji  zadań  z  zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywanie go do właściwych organów,

67. dokonywanie (przygotowanie) corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
68. zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępu do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych oraz kontrolowanie i nadzór podmiotu prowadzącego PSZOK,
69. nakładanie  na  przedsiębiorców  odbierających  odpady  komunalne  od  właścicieli

nieruchomości kar pieniężnych, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,

70. wydawanie  zezwoleń  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

71. zatwierdzanie  projektów  robót  geologicznych,  hydrogeologicznych,  geologiczno-
inżynierskich i innych, których wykonywanie na wymaga uzyskania koncesji,

72. przyjmowanie  zgłoszeń zamiaru  rozpoczęcia  robót  geologicznych  (w tym obejmujących
wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi) oraz przyjmowanie dokumentacji
powykonawczej w powyższym zakresie,

73. udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
74. prowadzenie spraw związanych z wydobywaniem kopalin.

Komorki Organizacyjne Podległe Skarbnikowi Miasta

§38
Wydział Finansowy

prowadzi sprawy dotyczące budżetu Miasta, ewidencji księgowej Miasta Skierniewice jako
jednostki budżetowej oraz organu a w szczególności do zadań Wydziału należy:

1. opracowanie założeń do projektu budżetu Miasta,
2. przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
3. opracowanie układu wykonawczego budżetu Miasta,
4. przekazanie podległym jednostkom organizacyjnym Miasta planów finansowych dochodów

i wydatków, wynikających z podziału kwot ujętych w uchwale budżetowej,
5. przygotowanie  dla  wojewody planów finansowych jednostek  budżetowych realizujących

zadania z zakresu administracji rządowej,
6. analiza  wykonywania  budżetu  Miasta,  przygotowywanie  projektów  uchwał  Rady  

i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie, oraz opiniowanie projektów uchwał 
i zarządzeń powodujących skutki finansowe,
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7. opracowanie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Miasta  za  I  półrocze  oraz
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta,

8. opracowanie i aktualizowanie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych tj.  zakładowego
planu kont, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kasowej, 

9. prowadzenie pełnej ewidencji księgowej w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie  
z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych i klasyfikacją budżetową jako
wyodrębnione  urządzenia  księgowe  tzw.  jednostki  w  systemie  komputerowym,  
a mianowicie:
a) organ – dochody i wydatki budżetu gminy i powiatu, przychody i rozchody budżetu,
b) jednostka budżetowa (Miasto) – dochody i wydatki gminy i powiatu,
c) inwestycje gminne i powiatowe,
d) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
e) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
f) Fundusz Pracy w zakresie dopłat do zatrudnienia młodocianych, 
g) sumy depozytowe obejmujące:
h) wpłaty i wypłaty wadiów,
i) wpłaty i zwroty zabezpieczeń należytego wykonania robót, 
j) wadia i zabezpieczenia należytego wykonania robót w formie bezgotówkowej,
k) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu tabelarycznym wraz z odpisami

umorzeniowymi.
10. prowadzenie ksiąg rachunkowych w ww. jednostkach komputerowych:

a) księgi głównej,
b) ksiąg pomocniczych (komputerowe zbiory danych uzgodnione z saldami i zapisami na

kontach księgi głównej) dla: 
• rozrachunków z kontrahentami,
• rozrachunków z pracownikami, 
• operacji sprzedaży,
• operacji zakupu,
• kosztów operacji gotówkowych,

11. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
12. dekretowanie dokumentów księgowych,
13. wnioskowanie  o  powołaniu  komisji  inwentaryzacyjnej  i  jej  przewodniczącego,  wycena

spisanych  składników  majątku  oraz  porównanie  ilości  oraz  wartości  poszczególnych
składników majątku ustalonych w toku spisu z natury z ilością i wartością tych składników
wynikających z ewidencji księgowej, rozliczenie różnic,

14. ewidencja  analityczna  w  zakresie  pozostałych  należności  budżetowych  i  opłat  nie
sklasyfikowanych  w Wydziale  Podatków i  Opłat  Lokalnych  oraz  obsługa  interesantów  
w tym zakresie, 

15. windykacja  pozostałych  należności  budżetowych i  opłat  nie  sklasyfikowanych Wydziale
Podatków i Opłat Lokalnych, 

16. bezpośrednia współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w celu
bieżącej aktualizacji użytkowania wieczystego gruntów, użytkowania wieczystego gruntów
Skarbu  Państwa,  przekształcenia  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności,
przekształcenia  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  gruntów  Skarbu  Państwa,
uwłaszczenia gruntów i uwłaszczenia gruntów Skarbu Państwa,

17. przeliczanie  i  aktualizacja  przypisów  w  przypadku  rozłożeń  na  raty  opłaty  z  tytułu
przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,  według stopy procentowej
równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

18. ewidencja analityczna majątku trwałego, wyposażenia i materiałów z podziałem na grupy,
19. ewidencja wydatków inwestycyjnych i rozliczanie poszczególnych zadań,

42



20. ewidencja wydatków współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej,
21. ewidencja zaangażowania wydatków,
22. sporządzanie przelewów,
23. rozliczanie delegacji służbowych,
24. rozliczanie zaliczek,
25. rozliczanie ryczałtów samochodowych,
26. rozliczanie list wypłat diet radnych,
27. prowadzenie ewidencji rejestrów zakupu i sprzedaży w zakresie podatku od towarów i usług

jako jednostki, przyjmowanie od jednostek podległych Miastu rejestrów zakupu i sprzedaży
w zakresie  podatku od towarów i  usług  w formie  papierowych wydruków oraz  plików
JPK_V7M, miesięczne  rozliczanie podatku od towarów i  usług,  sporządzanie i  wysyłka
zbiorczego pliku JPK_V7M,

28. przekazywanie środków na realizację zadań podległym jednostkom budżetowym, 
29. sporządzanie  jednostkowych  miesięcznych,  kwartalnych,  półrocznych  i  rocznych

sprawozdań budżetowych,
30. sporządzenie sprawozdań finansowych Miasta Skierniewice jako jednostki budżetowej, 
31. przyjmowanie  miesięcznych,  kwartalnych,  półrocznych  i  rocznych  sprawozdań

budżetowych  od  jednostek  samorządu  terytorialnego,  sprawdzanie  pod  względem
formalnym i rachunkowym oraz merytoryczna kontrola sprawozdań,

32.  przyjmowanie  sprawozdań  finansowych  od  jednostek  samorządu  terytorialnego,
sprawdzanie  pod  względem  formalnym  i  rachunkowym  oraz  merytoryczna  kontrola
sprawozdań,

33. sporządzanie zbiorczych kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych na
podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek, oraz sporządzanie bilansu organu,

34. sporządzanie  łącznych  sprawozdań  finansowych  na  podstawie  sprawozdań  finansowych
jednostkowych, 

35. sporządzanie bilansu skonsolidowanego Miasta Skierniewice na podstawie łącznego bilansu
Miasta Skierniewice oraz bilansów jednostek kultury i spółek miejskich, 

36. sporządzanie  dla  Wojewody  informacji  o  realizacji  budżetu  ze  środków pochodzących  
z dotacji,

37.  rozliczanie dotacji w organizacjach pozarządowych,
38. prowadzenie obsługi kasowej, w szczególności:

a) przyjmowanie gotówki, papierów wartościowych i depozytów,
b) odprowadzanie  do  banku  przyjętej  gotówki  według  częstotliwości  opracowanej  

w instrukcji kasowej, 
c) wypłacanie gotówki na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów podpisanych

przez osoby upoważnione,
d) sporządzanie raportów kasowych,

39. prowadzenie rachuby płac, a w szczególności:
a) sporządzanie list płac,
b) naliczanie premii i sporządzanie list płac dla pracowników obsługi,
c) naliczanie  zasiłków  chorobowych,  opiekuńczych,  macierzyńskich,  wychowawczych  

i rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) rozliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji,
e) sporządzanie  deklaracji  w zakresie  podatku  dochodowego i  rocznych  rozliczeń  oraz

dyspozycji przelewowych,
f) naliczanie  ekwiwalentów,  nagród  jubileuszowych,  odpraw,  nagród  rocznych  dla

pracowników,
g) sporządzanie  dla  GUS  kwartalnych  sprawozdań  Z-03  oraz  rocznych  Z-06,  Z-12  

o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
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h) wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników dla celów emerytalno-rentowych  
i innych,

i) imienna ewidencja wynagrodzeń pracowników z całego okresu zatrudnienia,
j) prowadzenie  ewidencji  w  zakresie  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie,
k) ustalanie kapitału początkowego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie,

40. sporządzanie  projektów  uchwał  lub  zarządzeń  w  sprawach  zaciągania  pożyczek  lub
kredytów,

41. przygotowanie  procedury  przetargowej  w sprawie  w  sprawach  zaciągania  kredytów  lub
emisji obligacji komunalnych,

42. terminowe przekazywanie  dochodów Skarbu Państwa do Urzędu Wojewódzkiego (  dwa
razy w miesiącu),

43. udzielanie wydziałom i jednostkom powiązanym z budżetem miasta instruktażu w zakresie
przepisów finansowych,

44. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, z bankami i urzędami skarbowymi,
45. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych. 

§39
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

w szczególności do zadań wydziału należy:
1. prowadzenie spraw z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku  od  środków  transportowych  oraz  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi;

2. przyjmowanie  deklaracji  w  sprawach  podatków  i  opłat  wskazanych  w  pkt  1  oraz  ich
rejestracja w systemie informatycznym Urzędu Miasta Skierniewice;

3. dokonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 i następnych ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa mających na celu sprawdzenie zgodności
danych zawartych w złożonych deklaracjach ze stanem faktycznym;

4. prowadzenie  postępowań  podatkowych  w  zakresie  podatków  i  opłat  wskazanych  
w pkt 1 oraz przygotowywanie decyzji podatkowych;

5. prowadzenie  postępowań  w sprawach  dotyczących  udzielania  ulg  w  spłacie  podatków  
i opłat wskazanych w pkt 1 oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie;

6. prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatków i opłat wskazanych w pkt 1;
7. kontrola  terminowości  dokonywania  wpłat  podatków  i  opłat  wskazanych  w pkt  1  oraz

prowadzenie windykacji zaległości, w szczególności w zakresie wystawiania upomnień oraz
tytułów wykonawczych; 

8. prowadzenie  kontroli  podatkowej  na  podstawie  art.  281 i  następnych ustawy z  dnia  29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zakresie podatków i opłat wskazanych w pkt 1;

9. prowadzenie księgowości opłaty skarbowej oraz prowadzenie postępowań podatkowych  
i windykacji w zakresie tej opłaty;

10. prowadzenie księgowości opłaty adiacenckiej,  kontrola terminowości dokonywania wpłat
tej opłaty oraz prowadzenie windykacji zaległości, w szczególności w zakresie wystawiania
upomnień oraz tytułów wykonawczych;

11. prowadzenie  księgowości  opłaty  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych,  kontrola  terminowości  dokonywania  wpłat  tej  opłaty  oraz  prowadzenie
windykacji  zaległości,  w  szczególności  w  zakresie  wystawiania  upomnień  oraz  tytułów
wykonawczych;

12. prowadzenie  księgowości  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego,  kontrola  terminowości
dokonywania wpłat tej  opłaty oraz prowadzenie windykacji  zaległości,  w szczególności  
w zakresie wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych;
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13. księgowanie wpłat opłaty targowej oraz współpraca z inkasentami tej opłaty;
14. prowadzenie postępowań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sporządzanie sprawozdań  
w tym zakresie;

15. wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 306a i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r.  Ordynacja  podatkowa  na  podstawie  ewidencji  podatkowych  prowadzonych  przez
Wydział;

16. sporządzanie  sprawozdań  z  udzielonej  przez  Prezydenta  Miasta  Skierniewice  pomocy
publicznej;

17. sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;
18. sporządzanie  projektów  uchwał  w  sprawach  dotyczących  podatku  od  nieruchomości,

podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  środków  transportowych,  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty od posiadania psów oraz opłaty skarbowej;

19. sporządzanie spisu uprawnionych do udziału w wyborach przedstawiciela do Izb Rolniczych
na podstawie prowadzonej przez Wydział ewidencji podatkowej;

20. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Skierniewice oraz z podmiotami 
i instytucjami zewnętrznymi w celu realizacji zadań Wydziału.

Komórki Organizacyjne Podległe Bezpośrednio Sekretarzowi Miasta 

§40
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta:
1. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu

Miasta, w tym wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu, 
2. realizacja obowiązków Miasta wynikających z orzeczeń sądu o eksmisji z uprawnieniem do

lokalu socjalnego oraz bez takiego uprawnienia, 
3. sporządzanie  i  weryfikacja  wykazów  osób  zakwalifikowanych  do  uzyskania  pomocy

mieszkaniowej od Miasta,
4. prowadzenie  spraw związanych z  zamianą  mieszkań w obrębie  zasobu mieszkaniowego

Miasta oraz zamian mieszkań pomiędzy najemcami, a osobami zajmującymi mieszkania  
w innych zasobach,

5. ustalanie uprawnień do lokalu,
6. przekwaterowywanie  do  innych  lokali  osób  zamieszkujących  budynki  przeznaczone  do

rozbiórki,
7. wydawanie zezwoleń na czasowy podnajem lokali mieszkalnych,
8. opracowywanie zasad najmu lokali  mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta  oraz

programów gospodarowania tym zasobem,
9. wykonywanie w ramach udzielonego upoważnienia zadań związanych z reprezentowaniem

Miasta w funkcjach właściciela zasobu mieszkaniowego we wspólnotach mieszkaniowych
10. przygotowanie dokumentów i obsługa merytoryczna Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
11. prowadzenie spraw w zakresie wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez Miasto

lokali osobom uprawnionym z mocy wyroku sądu.
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§41
Wydział Spraw Obywatelskich

prowadzi  sprawy  związane  z  ewidencją  ludności,  dowodami  osobistymi  oraz  sprawy
wojskowe,  stowarzyszeń,  wyborów  powszechnych  i  referendów,  a  w  szczególności  do  zadań
Wydziału należy:

1. w zakresie ewidencji ludności: 
a) prowadzenie rejestru mieszkańców, 
b) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy,

wymeldowania z pobytu stałego, wymeldowania z pobytu czasowego, zgłoszeń wyjazdu
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu wyjazdu poza granice obywateli
polski oraz rejestracja tych zmian w systemie teleinformatycznym, 

c) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy,
wymeldowania z pobytu stałego, wymeldowania z pobytu czasowego od cudzoziemców
oraz rejestracja tych zmian w systemie teleinformatycznym,

d) rejestracja danych w rejestrze PESEL zawartych w zgłoszeniu, o których mowa w ppkt
b) i ppkt c),

e) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL oraz przekazywanie ich do ministra
właściwego do spraw informatyzacji,

f) występowanie  z  wnioskiem  o  nadanie  i  zmianę  numeru  PESEL  w  przypadkach
przewidzianych w ustawie o ewidencji ludności,

g) powiadamianie o nadaniu numeru PESEL, 
h) usuwanie  niezgodności  danych  zawartych  w  rejestrze  PESEL  lub  w  rejestrze

mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, 
i) powiadamianie  właściwych  organów  i  przekazywanie  zleceń  o  stwierdzeniu

niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców, 
j) zawiadamianie  zainteresowanych  osób  o  sposobie  załatwienia  sprawy  w  przypadku

stwierdzonych niezgodności, o których w ppkt h) i ppkt g), 
k) przyjmowanie i realizacja zleceń od innych organów o stwierdzonych niezgodnościach

danych, o których mowa w ppkt h) i ppkt i), 
l) wydawanie  zaświadczeń  i  poświadczeń  z  prowadzonego  rejestru  mieszkańców  oraz

rejestru PESEL,
m) udostępnianie upoważnionym podmiotom danych osobowych z rejestru mieszkańców  

i rejestru PESEL oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach, 
n) przekazywanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów informacji  

o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji ludności dzieci i młodzieży w wieku 3-18
lat,

o) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego
oraz z pobytu czasowego,

p) rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej o zameldowaniu lub wymeldowaniu,
jeżeli dane w zgłoszeniu do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości,

q) rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej co do stałego lub czasowego charakteru
pobytu osoby pod deklarowanym adresem,

r) opracowywanie sprawozdań i przekazywanie danych statystycznych, których zbieranie
objęte jest obowiązkiem na podstawie odrębnych przepisów o statystyce publicznej, 

s) przygotowywanie  informacji  o  danych  statystycznych  w  zakresie  demografii  i  ich
udostępnianie zgodnie z zasadami dot. dostępu do informacji publicznej

2. w zakresie dowodów osobistych: 
a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną,
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b) unieważnianie dowodów osobistych w sytuacjach określonych w ustawie o dowodach
osobistych  oraz  prowadzenie  w  formie  papierowej  i  elektronicznej  dokumentacji  
w tych sprawach,

c) weryfikacja  danych  zgłoszonych  w  p.pkt  a)  z  dokumentami  i  danymi  zawartymi  
w Rejestrze Dowodów Osobistych, 

d) przyjmowanie  zgłoszeń  zawieszenia  lub  cofnięcia  zawieszenia  certyfikatów  
zamieszczonych  w  warstwie  elektronicznej  oraz  wydawanie  osobie  dokonującej
zgłoszenia zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie,

e) wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych i ich przetwarzanie, 
f) przyjmowanie spersonalizowanych dowodów osobistych i wprowadzanie ich danych do

Rejestru Dowodów Osobistych, 
g) prowadzenie w formie papierowej kartoteki kopert dowodowych, 
h) wydawanie  decyzji  administracyjnych  w  sprawach  o  odmowie  wydania  dowodu

osobistego, o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego, 
i) przyjmowanie  zgłoszeń  o  utracie  lub  uszkodzeniu  dowodu  osobistego  i  wydawanie

zaświadczeń w tych sprawach, 
j) przyjmowanie zgłoszeń o nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych,
k) udostępnienie  w  trybie  jednostkowym  uprawnionym  podmiotom  danych  z  Rejestru

Dowodów Osobistych, wydawanie decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych  
w tym trybie,

l) udostępnianie  uprawnionym  podmiotom  dokumentacji  związanej  z  dowodami
osobistymi, 

m) przyjmowanie  zleceń  o  stwierdzonych  niezgodnościach  w  danych  osobowych  
i usuwanie tych niezgodności w Rejestrze Dowodów Osobistych, 

n) przekazywanie zleceń usunięcia niezgodności danych zawartych w zbiorze PESEL 
o) z posiadanymi dokumentami, 
p) wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych, 
q) załączanie  do  kopert  dowodowych  informacji  o  zgonie  i  wyłączanie  w  celu

przekazywania do archiwum kopert dowodowych osób zmarłych, 
r) przekazywanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych dowodów osobistych

do zniszczenia,
s) zapewnienie możliwości przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego 
t) wydanie w miejscu pobytu wnioskodawcy na terenie miasta Skierniewice oraz na terenie

powiatu skierniewickiego,
u) prowadzenie  na  wniosek  uprawnionych  organów  audytu  przyjętych  wniosków  

o wydanie dowodu osobistego oraz audytu wydanych dowodów osobistych,
v) opracowywanie okresowych analiz, ocen i sprawozdań dotyczących rejestracji zdarzeń

w Rejestrze dowodów osobistych
3. w zakresie wyborów i referendów: 

a) prowadzenie  i  aktualizacja  gminnego  rejestru  wyborców  oraz  sporządzanie  na  jego
podstawie spisu wyborców do udziału w wyborach i referendach,

b) wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców,
c) skreślanie z rejestru wyborców osób pozbawionych prawa wybierania,
d) przekazywanie danych obywateli państw UE niebędących obywatelami polskimi,
e) przekazywanie meldunku kwartalnego,
f) prowadzenie Centralnego Rozliczenia Informacji Dodatkowych Rejestru „CRID”,
g) udostępnianie informacji na wniosek wyborcy w zakresie niezbędnym do złożenia przez

wyborcę reklamacji do rejestru wyborców,
h) udostępnianie informacji w związku z nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej nad

prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców,
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i) prowadzenie  odrębnego  zbioru  przejściowego  w  celu  przechowywania  informacji
dodatkowych.

j) wydawanie decyzji w sprawie wniesionej reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze
wyborców.

4. w zakresie stowarzyszeń:
a) nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu

terytorialnego  posiadających  siedzibę  na  terenie  miasta  utworzonych  na  podstawie
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,

b) prowadzenie  ewidencji  stowarzyszeń  zwykłych,  dokonywanie  wpisu  do  ewidencji
stowarzyszeń i udostępnianie jej na stronie BIP organu

5. w zakresie spraw wojskowych:
a) prowadzenie rejestracji  wojskowej ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu

czasowego trwającego ponad trzy miesiące osób objętych rejestracją, w celu założenia
ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

b) prowadzenie rejestracji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ze względu na
miejsce  pobytu  stałego  lub  pobytu  czasowego  trwającego  ponad trzy  miesiące  osób
objętych rejestracją,

c) przekazywanie rejestru osób objętych rejestracją wojskową właściwemu wojskowemu
komendantowi uzupełnień na potrzeby założenia ewidencji wojskowej,

d) przekazywanie informacji pisemnej i liczbie osób objętych rejestracją do Wojewody.
e) przygotowywanie pomieszczeń do pracy powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego

komendanta uzupełnień wraz z wyposażeniem w przedmioty niezbędne do pracy tych
organów, a także pomieszczenia wraz z wyposażeniem, niezbędne przy wprowadzaniu
danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,

f) zatrudnianie na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowę zlecenia, osób
do  prac  związanych  z  wprowadzaniem  danych  do  ewidencji  wojskowej  osób
stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów
osobistych oraz osobę do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji
wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa,

g) zapewnienie porządku w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa oraz
bezpieczeństwa pracy organów, a także zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po
zakończeniu urzędowania tych organów,

h) sporządzanie  dokumentacji  kwalifikacji  wojskowej  tzn.  listy  stawiennictwa  osób  do
kwalifikacji wojskowej, księgi orzeczeń lekarskich, akt spraw indywidualnych,

i) przygotowywanie i wysyłanie wezwań dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
j) zlecanie rozplakatowania obwieszczeń w sprawie ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej  

w miejscach publicznych, najbardziej uczęszczanych i widocznych na terenie objętym
kwalifikacją,

k) sprawdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
l) nakładanie  grzywny  w  razie  niestawienia  się  do  kwalifikacji  wojskowej  bez

uzasadniania  przyczyny  na  osobę  podlegającą  kwalifikacji  wojskowej  w  celu
przymuszenia,

m) zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję  w razie  niestawienia się  do
kwalifikacji  wojskowej  bez  uzasadniania  przyczyny  osoby  podlegającej  kwalifikacji
wojskowej,

n) przekazywanie ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
zawiadomienia pisemnego, w ciągu 3 dni, do właściwej gminy ze względu na miejsce
pobytu stałego o stawieniu się osoby po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej,

o) sporządzanie  opisowej  analizy  kwalifikacji  wojskowej  z  wyników pracy  powiatowej
komisji lekarskiej przeprowadzonej w danym roku kalendarzowym,
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p) sporządzanie  szczegółowej  informacji  stanowiącej  rozliczenie  otrzymanej  z  budżetu
państwa  dotacji  celowej  na  zadania  kwalifikacji  wojskowej  wraz  z  kompletem
dokumentów księgowych,

q) nakładanie,  w  drodze  decyzji  administracyjnej,  obowiązku  świadczeń  osobistych  na
wniosek wojskowego komendanta uzupełnień,  kierownika jednostki zmilitaryzowanej
bądź kierownika innej jednostki organizacyjne wykonującej zadania na potrzeby obrony
państwa,

r) wydawanie  w  czasie  pokoju  decyzji  administracyjnych  o  przeznaczeniu  osoby  do
wykonania świadczeń osobistych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia
mobilizacji  i  w  czasie  wojny,  na  wniosek  wojskowego  komendanta  uzupełnień,
kierownika jednostki zmilitaryzowanej bądź kierownika innej jednostki organizacyjne
wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa,

s) przeznaczenie  osób  do  funkcji  kuriera  z  urzędu  bądź  na  wniosek  wojskowego
komendanta uzupełnień,

t) sporządzanie  wezwań  osób  przeznaczanych  do  funkcji  kuriera  do  wykonania
świadczenia osobistego polegającego na dostarczeniu dokumentów,

u) wydawanie  decyzji  administracyjnych  o  przeznaczeniu  nieruchomości  lub  rzeczy
ruchomych na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie
ogłoszenia  mobilizacji  i  w  czasie  wojny,  na  wniosek  wojskowego  komendanta
uzupełnień,  kierownika  jednostki  zmilitaryzowanej  bądź  kierownika  innej  jednostki
organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa,

v) nakładanie w drodze decyzji  administracyjnej  świadczeń osobistych i  rzeczowych na
podstawie  doraźnie  zgłoszonych  wniosków  wojskowego  komendanta  uzupełnień,
kierownika jednostki zmilitaryzowanej bądź kierownika innej jednostki organizacyjnej
wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa,

w) nakładanie świadczeń osobistych i  rzeczowych w szczególnych sytuacjach  w drodze
obwieszeń,

x) dokonywanie oględzin  nieruchomości  i  rzeczy ruchomych na które zostały  nałożone
świadczenia rzeczowe, bądź mogą zostać przedmiotem świadczeń,

y) opracowywanie, na podstawie decyzji, rocznego planu świadczeń osobistych, które mają
być wykonane w następnym roku kalendarzowym,

z) opracowywanie, na podstawie decyzji, planu świadczeń osobistych, przewidzianych do
wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wraz z bieżącą aktualizacją,

aa) sporządzanie  zestawień  zawierających  liczbę  i  rodzaje  świadczeń  osobistych  oraz
przesyłanie ich do właściwego wojewody,

ab) opracowywanie na podstawie decyzji, rocznego planu świadczeń rzeczonych, które mają
być wykonane w następnym roku kalendarzowym,

ac) opracowywanie, na podstawie decyzji, planu świadczeń rzeczowych, przewidzianych do
wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wraz z bieżącą aktualizacją,

ad) sporządzanie  zestawień  zawierających  liczbę  i  rodzaje  świadczeń  rzeczowych  oraz
przesyłanie ich do właściwego wojewody,

ae) ustalanie  i  wypłacanie  na  udokumentowany  wniosek  żołnierza  rezerwy  świadczeń
pieniężnych  rekompensujących  utracone  wynagrodzenie  ze  stosunku  pracy
lub stosunku służbowego albo dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, który
mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych,

af) współdziałanie  w  zakresie  wypłacania  utraconych  wynagrodzeń  z  Wojewódzkim
Sztabem Wojskowym w Łodzi,

ag) orzekanie  o  konieczności  sprawowania  przez  żołnierza  o konieczności  bezpośredniej
opieki nad członkiem rodziny,

ah) uznawanie za osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby
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wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, w tym służby przygotowawczej – za
posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

ai) uznawanie za osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby
wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, w tym służby przygotowawczej – za
żołnierza samotnego,

aj) wydawanie decyzji w sprawie pokrywania należności i opłat żołnierzom uznanym za
posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym;
wypłacanie powyższych należności opłat mieszkaniowych,

ak) udział w doręczaniu kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych
w  trybie  natychmiastowego  stawiennictwa,  okresowej  służby  wojskowej  pełnionej  
w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, za potwierdzeniem odbioru na terenie objętym
właściwością,

al) opracowywanie  planu  rozplakatowania  obwieszczeń  i  przekazywanie  jego  kopii
właściwemu wojewodzie i wojskowemu komendantowi uzupełnień,

am)udział w rozplakatowywaniu obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej  
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

an) opracowywanie  planu  akcji  kurierskiej  w  uzgodnieniu  z  właściwym  wojskowym
komendantem  uzupełnień  i  terenowym  organem  Policji  w  zakresie  rejonów  i  tras
bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom,

ao) przekazywanie  opracowanego  planu  akcji  kurierskiej  do  właściwego  wojewody  
i wojskowego komendanta uzupełnień,

ap) organizacja szkolenia kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych realizujących zadania
AKAP,

aq) organizacja  ćwiczeń  obronnych  z  przyjętych  rozwiązań  w  zakresie  alarmowego
uzupełniania sił zbrojnych,

ar) sporządzenie corocznego sprawozdania  z  realizacji  zadań związanych z doręczaniem
kart powołania w trybie akcji kurierskiej.

as) współpraca  przy  planowaniu  operacyjnym,  oraz  aktualizacji  planu  operacyjnego  dla
miasta Skierniewice,

6. w zakresie ustawy o rzeczach znalezionych:
a) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
b) przyjmowanie od znalazcy, przechowywanie, wydawanie rzeczy znalezionych,
c) poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,
d) udzielanie  informacji  dotyczących  prowadzonych  postępowań  w  sprawie  rzeczy

znalezionych,
e) informowanie  zainteresowanych  osób  o  przedmiotach  znajdujących  się  w depozycie

Biura Rzeczy Znalezionych,
f) prowadzenie postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy,
g) zamieszczanie  informacji  w  sprawie  rzeczy  znalezionych  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń,  a  w  uzasadnionych  przypadkach  w  dzienniku  
o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim,

h) wydawanie rzeczy znalezionych oraz likwidację nie podjętych depozytów,
i) prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,
j) zawiadamianie  właściwego  miejscowo  konserwatora  zabytków  w  przypadku  gdy

znaleziona rzecz posiada wartość historyczną,
k) odmowa przyjęcia do Biura Rzeczy Znalezionych zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego

2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 908) oraz Regulaminem Biura
Rzeczy Znalezionych,
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l) odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy,
m) sporządzanie protokołów przyjęcia rzeczy znalezionych,
n) wydawanie znalazcy poświadczenia o znalezieniu rzeczy,
o) udzielanie  informacji  znalazcy  o  możliwości  żądania  znaleźnego,  a  także

przysługującego  znalazcy  prawa  nabycia  własności  w  przypadku  bezskutecznego
upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną,

p) wzywanie  do  odbioru  rzeczy  znalezionych,  ustalanie  danych  osoby  uprawnionej  do
odbioru rzeczy, jej adresu zamieszkania lub siedziby,

q) szacowanie  kosztów  przechowywania  oraz  utrzymania  rzeczy  przed  wydaniem  
i odbiorem z depozytu rzeczy znalezionej,

r) wydawanie  rzeczy  znalezionych  z  depozytu  oraz  sporządzanie  protokołów  wydania
rzeczy oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających upływ terminów przechowywania
rzeczy, 

s) likwidacja depozytów.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD SPÓŁKAMI Z UDZIAŁEM MIASTA 

§42
Bezpośredni nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta wykonuje Prezydent, Zastępcy
Prezydenta i Skarbnik według następującej właściwości:

1. Prezydent Miasta nad spółkami:
1) Energetyka Cieplna Spółka, z o.o., 
2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,Wod-Kan” Spółka z o.o.,
3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z.o.o., 

2. Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta nad spółką: 
1) Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.,
2) Pływalnia Miejska NAWA Spółka z o.o.,

3. Zastępca Prezydenta Miasta nad spółkami:
1) Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o.,
2) Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.,
3) Przedsiębiorstwo  Usług  Renowacyjno-Konserwatorskich  i  Pogrzebowych  „ARS”

Spółka z o.o.

4. Skarbnik Miasta sprawuje nadzór nad wszystkimi spółkami pod względem ekonomiczno-
finansowym. Nadzór ekonomiczno-finansowy polega na zatwierdzaniu sprawozdań, analizie
efektywności i sytuacji finansowej spółek.

5. Wydział  Organizacyjny  i  Referat  Zamówień  Publicznych  uczestniczy  w  wykonywaniu
nadzoru właścicielskiego nad wszystkimi spółkami z  udziałem Miasta  w zakresie  spraw
formalno-organizacyjnych.  Nadzór  formalno-organizacyjny  dotyczy  gromadzenia  zbioru
aktów notarialnych spółek komunalnych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej powołania 
i zmian w składach rad nadzorczych spółek, bazy kandydatów na członków rad nadzorczych
oraz innych spraw organizacyjnych wynikających z bieżącego funkcjonowania spółek.
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6. Pozostałe wydziały uczestniczą w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami  
z udziałem Miasta w zakresie spraw merytorycznych. Nadzór merytoryczny jest to zespół
czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez wydział, a dotyczący przedmiotu
działalności spółki i związanych z zakresem zadań powierzonych komórce organizacyjnej
urzędu według następującej właściwości:
1) Wydział Dróg i Komunikacji nad Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o.,
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nad:

a) Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.,
b) Zakładem Utrzymania Miasta Spółka z o.o.,
c) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji ,,Wod-Kan” Spółka z o.o.,
d) Energetyką Cieplną Spółka z o.o.,
e) Przedsiębiorstwem Usług Renowacyjno-Konserwatorskich i Pogrzebowych ,,ARS”

Spółka z o.o., 
3) Wydział Kultury i Promocji Miasta nad:

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Skierniewicach,
Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o. w Skierniewicach.

7. Zasady  nadzoru  właścicielskiego  nad  spółkami  z  udziałem  Gminy  Miasta  Skierniewice
określone zostały w Zarządzeniu Nr 40.2015 Prezydenta Miasta  Skierniewice z  dnia 24
marca 2015 roku. 

8. Wykaz spółek komunalnym z udziałem miasta zawiera zał. Nr 3 do Regulaminu.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§43
1. Organizację prac kancelaryjnych Urzędzie określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt  oraz  instrukcji  w sprawie  organizacji  pracy  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych (Dz.U. 2011 r. nr 14 poz. 67).

2. W Urzędzie czynności kancelaryjne wykonywane są w systemie tradycyjnym przy wsparciu
Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOD.

3. Obieg informacji niejawnych określają odrębne przepisy.

§44
Do podpisu Prezydenta zastrzega się:

1. zarządzenia Prezydenta,
2. upoważnienia,
3. pełnomocnictwa,
4. pisma urzędowe kierowane do organów administracji rządowej,
5. pisma kierowane do jednostek samorządu terytorialnego,
6. pisma kierowane do posłów i senatorów,
7. pisma do kierowników jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji,
8. pisma dotyczące współpracy z zagranicą,
9. pisma i materiały kierowane do Przewodniczącego Rady Miasta,
10. inne pisma i dokumenty, zastrzeżone odrębnymi decyzjami.

§45
W czasie  nieobecności  Prezydenta  dokumenty  wymienione  w  §  44  podpisuje  Pierwszy

Zastępca Prezydenta.
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§46
W ramach podziału zadań Zastępcy Prezydenta,  Sekretarz i  Skarbnik,  nadzorujący prace

danej komórki organizacyjnej podpisują:
1. pisma o charakterze informacyjnym do adresatów wymienionych § 44 pkt 5, 7 i 9.
2. odpowiedzi na wnioski i wystąpienia Komisji Rady przygotowane przez nadzorowane 
3. komórki organizacyjne,
4. pisma kierowane do nadzorowanych jednostek organizacyjnych Miasta,
5. urlopy dla kierowników komórek organizacyjnych, 
6. odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców w zakresie udzielonych upoważnień.

§47
Kierownicy i osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach podpisują:

1. decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzone przez
komórkę organizacyjną w ramach otrzymanego od Prezydenta upoważnienia,

2. pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu działania komórki /stanowiska pracy
z wyjątkiem zastrzeżonych do Prezydenta oraz należących do zadań Prezydenta, Zastępców
Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,

3. Pisma  kierowane  do  nadzorowanych  jednostek  organizacyjnych  miasta  o  charakterze
informacyjnym, urlopy pracowników komórki organizacyjnej.

§48
1. Zastępcy Prezydenta,  Sekretarz i  Skarbnik parafują  dokumenty przedkładane do podpisu

Prezydenta,  przygotowane  w  komórkach  organizacyjnych,  nad  którymi  sprawują
bezpośredni nadzór,

2. Kierownicy  parafują  dokumenty  przedstawiane  do  podpisu  Prezydentowi,  Zastępcom
Prezydenta, Sekretarzowi, Skarbnikowi.

3. Skarbnik  parafuje  dokumenty  przygotowane  w  komórkach  organizacyjnych  mogące
wywołać skutki finansowe.

4. Pracownicy parafują dokumenty przedstawiane do podpisu kierownikom. 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA ORAZ ZAŁATWIANIA SKARG 
I WNIOSKÓW

§49
Sposób postępowania w sprawach skarg i wniosków wniesionych przez obywateli określa

dział  VIII,  rozdział  5  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  oraz  rozporządzenie  Rady
Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

§50
1. Prezydent, Zastępcy Prezydenta, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we

środy w godzinach od 10°° do 17°°. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie
interesantów odbywa się w pierwszym dniu następującym po dniu wolnym od pracy.

2. Kierownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.
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§51
1. Pismo,  które  wpłynęło do Urzędu,  posiadające znamiona skargi  lub  wniosku,  Prezydent

Miasta  kieruje  do  Wydziału  Organizacyjnego  do  ostatecznego  zakwalifikowania  
i ewentualnego wszczęcia postępowania skargowego poprzez:
1) zarejestrowanie w Centralnym rejestrze skarg i wniosków /nadanie numeru/,
2) przekazanie do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.

2. Przekazanie o którym mowa, następuje bezpośrednio do właściwej komórki organizacyjnej
zgodnie  z  ustaloną  w  Regulaminie  Organizacyjnym  właściwością,  w  związku  
z koniecznością terminowego rozpatrzenia skargi lub wniosku.

3. Odpowiedź na skargę lub wniosek, przygotowaną do podpisu Prezydenta, przekazuje się do
Wydziału Organizacyjnego we wskazanym terminie.

4. Wydział  Organizacyjny  wysyła  odpowiedź  na  skargę  lub  wniosek  oraz  przechowuje
dokumentację  zgromadzoną  we  wszystkich  rozpatrywanych  w  Urzędzie  skargach  
i wnioskach. 

§52
1. Odpowiedzialność  za  prawidłowe i  terminowe rozpatrzenie  skargi  lub  wniosku ponoszą

kierownicy komórek organizacyjnych.
2. Pracownik upoważniony do prowadzenia Centralnego rejestru skarg i wniosków czuwa nad

ich terminowym załatwieniem.
3. Pracownicy  Urzędu  zobowiązani  są  do  rozpatrywania  skarg  i  wniosków  z  należytą

starannością, wnikliwością i terminowo.
4. Nadzór nad jakością rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków sprawuje Prezydent.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY I POSTĘPOWANIE PRZY OPRACOWYWANIU AKTÓW PRAWNYCH

WYDAWANYCH PRZEZ PREZYDENTA

§53
1. Prezydent  Miasta  wydaje  zarządzenia  oraz  przepisy  porządkowe w formie  zarządzenia  

w przypadkach i trybie określonym w art. 41 ustawy o samorządzie gminnym.

2. Rada podejmuje uchwały.

§54
1. Projekty  uchwał  Rady  i  zarządzeń  Prezydenta  przygotowują  właściwe  merytorycznie

Samodzielne  stanowiska  i  Komórki  organizacyjne  Urzędu  (również  w  wersji
elektronicznej).

2. Kierownik komórki organizacyjnej/samodzielne stanowisko pracy przygotowującej projekt
uchwały, zarządzenia:
1) parafuje projekt,
2) przedstawia go kolejno do aprobaty:
3) kierownikom innych komórek organizacyjnych - jeżeli regulacja dotyczy także zakresu

działania tych komórek, w celu wniesienia uwag merytorycznych,
4) radcy prawnemu,
5) właściwemu Zastępcy, Sekretarzowi, Skarbnikowi - jeżeli treść aktu wywołuje skutki

finansowe.
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3. Projekt zarządzenia przedstawiany jest Prezydentowi za pośrednictwem kierownika komórki
organizacyjnej/samodzielne stanowisko pracy. 

4. Za  przygotowanie  prawidłowego pod względem merytorycznym i  terminowym projektu
uchwały,  zarządzenia,  odpowiada  kierownik  właściwej  komórki  organizacyjnej/
samodzielne stanowisko pracy. 

§55
Rejestr zarządzeń Prezydenta oraz Rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez

Prezydenta prowadzi Wydział Organizacyjny.
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Załącznik nr 2
do Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Skierniewice

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Lp. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej
Miasta

Nadzór  nad jednostką         Współpraca z
Wydziałem  w zakresie

merytorycznym:
1. Centrum Kultury i Sztuki 

Skierniewice, ul. Wł.St.Reymonta 33
I Zastępca Prezydenta Wydział Kultury            

i Promocji Miasta 

2. Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Władysława Reymonta 
Skierniewice, ul. Mszczonowska 43a

I Zastępca Prezydenta Wydział Kultury            
i Promocji Miasta

3. Muzeum Historyczne Skierniewic,
im Jana Olszewskiego
Skierniewice, ul. S.Batorego 64J

I Zastępca Prezydenta Wydział Kultury            
i Promocji Miasta

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Skierniewice, Al. Niepodległości 4

I Zastępca Prezydenta Wydział Rozwoju 
Gospodarczego Sportu  
i Spraw Społecznych 

5. Straż Miejska
Skierniewice, ul. Senatorska 10

Zastępca Prezydenta Wydział Drog i 
Komunikacji

6. Żłobek Miejski z Oddziałami 
Integracyjnymi „Iskierka”
Skierniewice, ul. Rawska 58

 I Zastępca  Prezydenta Wydział Rozwoju 
Gospodarczego Sportu  
i Spraw Społecznych

7. Powiatowy Urząd Pracy 
Skierniewice, Al. Niepodległości 7

Prezydent Miasta Wydział Rozwoju 
Gospodarczego Sportu  
i Spraw Społecznych

8. Przedszkole Nr l 
Skierniewice, ul. S.Batorego 61/63

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji 

9. Przedszkole Nr 2 
Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

10
.

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi 
Skierniewice, ul. M.Kopernika 15

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

11
.

Przedszkole Nr 4 
Skierniewice, ul. J.Iwaszkiewicza l

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

12
.

Przedszkole Nr 5
Skierniewice, ul. Czysta 38

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

13
.

Przedszkole Nr 8  „Zielony Zakątek”
Skierniewice, ul. St.Rybickiego 2

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

14
.

Przedszkole Nr 10
Skierniewice, ul. Szkolna l

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

15
.

Przedszkole Nr 13 
Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

16
.

Szkoła Podstawowa Nr l im. Henryka 
Sienkiewicza 
Skierniewice, ul. H.Sienkiewicza 14

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

17
.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza 
Kościuszki 

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji
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Skierniewice, ul. l Maja 15
18
.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie
Skierniewice, ul. Jasna 30

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

19
.

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela 
Makuszyńskiego
Skierniewice, ul. św. M.Kolbego 30

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

20
.

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii 
Grzegorzewskiej
Skierniewice, ul. K.Przerwy Tetmajera 7

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

21
.

Zespół Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 
Skierniewice, ul. M. Konopnickiej 5

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

22
.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Skierniewice, ul. Pomologiczna 6

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

23
.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. 
Józefa Paczkowskiego
Skierniewice, ul. Pomologiczna 15

 I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

24
.

Zespół Szkół Nr 3
Skierniewice, ul. Działkowa 10

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

25
.

Zespół Szkół Nr 4
Skierniewice, ul Podkładowa 2

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

26
.

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława  
Prusa
Skierniewice, ul. H.Sienkiewicza 10

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

27
.

Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia
Skierniewice, ul. Prymasowska 6

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

28
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Skierniewice, ul. St. Rybickiego 6

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

29
.

Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy im. Janusza Korczaka
Skierniewice, ul. Nowobielańska 100

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

30
.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza 
"Dom", 
Skierniewice, ul. Nowobielańska 100

I Zastępca Prezydenta Wydział Rozwoju 
Gospodarczego Sportu  
i Spraw Społecznych

31
.

Bursa Koedukacyjna, 
Skierniewice, ul. Nowobielańska 100

I Zastępca Prezydenta Wydział Edukacji

32
.

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach 
Skierniewice, ul. Nowobielańska 92A

Prezydent Miasta Wydział Rozwoju 
Gospodarczego Sportu  
i Spraw Społecznych

33
.

Urząd Miasta 
Skierniewice, ul. Rynek 1 

Prezydent Miasta Wydział Organizacyjny 
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Skierniewice

WYKAZ SPÓŁEK  KOMUNALNYCH Z UDZIAŁEM MIASTA 

Lp. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej
Miasta

Nadzór właścicielski
zgodnie z regulaminem 

Współpraca   z wydziałem 
merytoryczny:

1. Energetyka Cieplna 
Spółka z o.o. 
Skierniewice, ul. Przemysłowa 2

Prezydent Miasta Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska 

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej               
Spółka z o.o. 
Skierniewice, ul. Rawska 33

Prezydent Miasta Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji                
"WOD-KAN" Spółka z o.o. 
Skierniewice,  Mokra Prawa 30 

Prezydent Miasta Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

4. Miejski Zakład Komunikacji 
Spółka z o.o. 
Skierniewice, ul. Czerwona 7

Zastępca Prezydenta Wydział Dróg i 
Komunikacji 

5. Pływalnia Miejska NAWA 
Spółka z o.o.
Skierniewice, ul. B. Prusa 6A

I Zastępca Prezydenta Wydział Rozwoju 
Gospodarczego Sportu  
i Spraw Społecznych

6. Zakład Utrzymania Miasta 
Spółka z o. o. 
Skierniewice, ul Jana III Sobieskiego 75 A

Zastępca Prezydenta  Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

7. Przedsiębiorstwo Usług Renowacyjno - 
Konserwatorskich i Pogrzebowych "ARS"   
Spółka z o.o.  
Skierniewice, ul. Jana III Sobieskiego 11

 Zastępca Prezydenta Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

8. Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Spółka z o.o. 
Skierniewice, ul. Pomologiczna 10

I Zastępca Prezydenta Wydział Rozwoju 
Gospodarczego Sportu  
i Spraw Społecznych
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WYKAZ MIEJSKICH INSPEKCJI, SŁUŻB i STRAŻY

Lp. Nazwa i adres Współpraca (komórka organizacyjna)
1. Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej 
Skierniewice, ul. Aleja M.Rataja 4

Referat Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego miasta Skierniewice,
Skierniewice, ul. Jagiellońska 29

Wydział Architektury i Budownictwa,
Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania 
inwestycji 
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