Zarządzenie Nr I/ 52 / 2019
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 30 września 2019r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr I/6/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia
21 marca 2013 r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Opolskich
Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, stanowiącym
załącznik do Zarządzenia Nr I/6/2013 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 21 marca 2013 r.,
wprowadzam następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 9 1. I Zastępca Burmistrza ds. społeczno – gospodarczych i promocji Gminy podejmuje
czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub w razie wynikającej z innych
przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
2. II Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno - technicznych podejmuje czynności kierownika
Urzędu pod nieobecność Burmistrza i I Zastępcy Burmistrza ds. społeczno – gospodarczych
i promocji Gminy lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia funkcji przez
Burmistrza i I Zastępcę Burmistrza.
3. Zastępcy Burmistrza wykonują zadania zgodnie z podziałem kompetencji oraz inne na
polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.”;
2) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 10 1. Do zadań I Zastępcy Burmistrza ds. społeczno - gospodarczych i promocji Gminy
należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu
realizacji zadań Gminy w zakresie:
1) tworzenia warunków na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy,
2) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
3) udzielania pomocy społecznej,
4) upowszechniania i rozwoju kultury, sportu i rekreacji,
5) promocji Gminy i jej potencjału gospodarczego oraz współpracy z instytucjami
reprezentującymi interesy przedsiębiorców działających na terenie Gminy,
6) tworzenia warunków na rzecz rozwoju rolnictwa i leśnictwa oraz współdziałania
z samorządowymi jednostkami pomocniczymi - sołectwami,
7) współpracy z gminami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi,

i koordynowania

8) organizowania

współpracy

z organizacjami

społecznymi

i pozarządowymi,
9) organizowania i funkcjonowania targowisk oraz handlu obwoźnego,
10) pozyskiwania

i wykorzystywania

środków

w ramach

programów

pomocowych

i funduszy strukturalnych,
11) wykonywanie obowiązków Szefa Gminnego Zespołu Reagowania,
12) tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz gospodarowania gminnymi lokalami
mieszkaniowymi i użytkowymi,
13) koordynowanie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej zapisanych w regulaminie
organizacyjnym dla podległych jednostek organizacyjnych.
2. I Zastępca Burmistrza ds. społeczno - gospodarczych i promocji Gminy sprawuje
bezpośredni nadzór nad realizacją zadań:
1) w ramach struktury organizacyjnej Urzędu:
a) Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji,
b) Referatu Rolnictwa,
c) Referatu Sportu i Rekreacji.
2) wśród gminnych jednostek organizacyjnych:
a) Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich (GZMK),
b) Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich (OPS),
c) Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich,
d) Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK),
e) Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu
(CRWiS).”;
3) § 11 otrzymuje następujące brzmienie;
„§ 11 1. Do zadań II Zastępcy Burmistrza ds. inwestycyjno - technicznych należy
w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji
zadań Gminy w zakresie:
1) kształtowania i realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) rozwoju infrastruktury technicznej gminy,
3) planowania wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy,
4) analizowania, planowania oraz realizacji i wykonawstwa procesów inwestycyjnych prac
remontowych lub modernizacyjnych dotyczących obiektów infrastruktury technicznej na
terenie gminy,
5) kształtowania i funkcjonowania gminnego systemu oświaty i wychowania,
6) opracowywania i realizacji gminnego programu ochrony środowiska,

7) gospodarki komunalnej,
8) gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
9) projektowania i utrzymania terenów zieleni miejskiej,
10) współpracy z zarządcami dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg,
11) przeprowadzanych przetargów i udzielanych zamówień publicznych,
12) koordynowania

działalności

służb

użyteczności

publicznej

oraz

jednostek

organizacyjnych i przedsiębiorstw komunalnych,
13) pozyskiwania

i wykorzystywania

środków

w ramach

programów

pomocowych

i funduszy strukturalnych,
14) opracowywania programów rozwojowych Gminy,
15) koordynowanie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej zapisanych w regulaminie
organizacyjnym dla podległych jednostek organizacyjnych.

2.

II Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno - technicznych sprawuje bezpośredni nadzór
nad realizacją zadań:
1) w ramach struktury organizacyjnej Urzędu:
a) Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
b) Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,
c) Referatu Inwestycyjno - Technicznego,
d) Biura Architekta Miejskiego,
e) Referatu Zamówień Publicznych,
f)

Referatu Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy,

2) wśród gminnych jednostek organizacyjnych:
a) Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.
3. II Zastępca ds. inwestycyjno - technicznych nadzoruje, koordynuje i kontroluje realizację
zadań powierzonych spółkom gminnym:
1) Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach
Opolskich (PUKiM),
2) Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich (SWiK).”;
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc

