
 

 

Zarządzenie NR OR.0050.61.2021 

Burmistrza Miasta Łaskarzew 

z dnia 31 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Łaskarzew 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:  

                                                              § 1.  

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Łaskarzew stanowiącym załącznik nr 1 do 

Zarządzenia NR OR.0050.52.2020 Miasta Łaskarzew  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 

nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Łaskarzew, wprowadzam następujące 

zmiany:  

 1) w § 10 ust. 4 skreśla się pkt 16; 

 2) w § 15 ust. 1 pkt.5  dodaje się  ppkt. n w brzmieniu:                                                                                      

przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego ; 

 3) w § 15 ust. 1 wprowadza się pkt.6) w brzmieniu :                                                 

Prowadzenie kancelarii niejawnej 

 4) w § 15 wprowadza się dodatkowy ustęp 6 w brzmieniu: 

Do zadań Referatu Organizacyjnego, Spraw Społeczno-Obywatelskich , Promocji i 

Rozwoju  Miasta w zakresie utrzymania porządku i czystości w mieście, gospodarki 

lokalami gminnymi oraz drogami miejskimi należy w szczególności : 

1) Koordynacja i nadzór nad pracownikami  gospodarczymi referatu ; 

2) Organizowanie i nadzór nad wykonywaniem prac porządkowych w miejscach 

użyteczności publicznej , takich jak : targowisko miejskie, ulice, place, chodniki i 

przystanki komunikacji zbiorowej; 

3) Bieżąca konserwacja gminnych urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, w tym prowadzenie spraw związanych z bieżącymi remontami 

oraz konserwacją  pomieszczeń znajdujących się w zasobach Urzędu Miasta; 

4) Prowadzenie spraw związanych z zakupem, prawidłową eksploatacją, konserwacją, 

naprawą pojazdów służbowych referatu , stanowiących własność urzędu; 

5) Współpraca z jednostką OSP w zakresie utrzymania dróg; 

6) Przygotowanie projektów umów  najmu oraz prowadzenie ewidencji umów najmu; 

7) Opracowanie projektu zasad gospodarowania i zarządzania  lokalowym zasobem 

miasta 

8) Wykonywanie obowiązków wynajmującego 



9) Ustalanie w porozumieniu z Referatem Finansowo- Budżetowym propozycji stawek 

czynszu za najem lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniem 

czynszu w lokalach mieszkalnych i lokalach socjalnych 

10) Nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnych lokali 

mieszkalnych oraz lokali użytkowych    

11) Prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, zamiennych i lokali socjalnych 

12) Ocena warunków mieszkaniowych wnioskodawców oraz sporządzanie stosownej 

dokumentacji, Prowadzenie procedur w zakresie wykonywania eksmisji z lokali 

mieszkalnych oraz lokali użytkowych 

13) Prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń i decyzji  na zajmowanie pasa 

drogowego drogi gminnej, umieszczanie w niej urządzeń niezwiązanych  z 

gospodarką drogową np. reklam oraz o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej 

do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia 

14) Wnioskowanie o rozwiązania komunikacyjne uwzględniające potrzeby i kierunki 

rozwoju transportu 

15) Czuwanie nad sprawną organizacją, porządkiem i bezpieczeństwem ruchu na drogach 

16) Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym utrzymaniem dróg gminnych w tym 

oznakowania pionowego i poziomego, zimowego utrzymania, wykonywania napraw i 

remontów bieżących  

 5) w § 16 dodaje się pkt 40 w brzmieniu:                                                                  

Egzekwowania należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   z 

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;   

 6) w § 17 ust.1 skreśla się pkt 1   

 7) w § 17 ust.2 skreśla się pkt 12 

 8) w § 17 ust.3 dodaje się  pkt 17 w brzmieniu:                                                   

Koordynacja i nadzór nad pracownikami wod.-kan. 

 9) w § 17 ust.4 dodaje się  pkt 20 w brzmieniu: Organizowanie przetargów na wolne 

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, 

które zostały przekazane wcześniej w użytkowanie wieczyste 

 10) w § 17 ust.6 w pkt. 5  skreśla się określenie: oświetlenia ulicznego 

 11) w § 17 ust.7 w pkt. 6  zastępuje się  określenie Państwową Inspekcją , określeniem 

Głównym Inspektorem 

 12) w § 21 wykreśla się ustęp 9 

 13) w § 32 ust. 1 zastępuje się określenie: w każdy wtorek w godz.10°° - 12°° oraz w 

czwartek w godzinach od  12°° - 16°° określeniem ,                                                                

w każdy wtorek w godz.10°° - 15°° oraz w czwartek w godz. 12°° - 17°°   

 14) do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Łaskarzew wprowadza się 

Załącznik nr. 2 – Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Łaskarzew 

                                                                        § 2.  

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Łaskarzew.  

                                                                         § 3.   

Zarządzenie obowiązuje od dnia  01 stycznia 2022 roku. 



Burmistrz 

Anna Laskowska 

Kamila Gąska - 
Skarbnik, kierownik 
referatu finansowo -
budrzetowego  

Zespół ds. 
zarządzania oświatą 

Referat organizacyjny 
spraw społeczno- 
obywatelskich, 
promocji i rozwoju 

Henryk Dąbrowski - 
Sekretarz, zespół ds. 
zarządzania 
kryzysowego 

Referat Gospodarki 
komunalnej i ochrony 
środowiska 

Urzad Stanu 
Cywilnego 

Ryszard Leszczyna - 
samodzielne stanowisko 
ds zamówień publicznych 
i inwestycji 

Grzegorz Ćwikła -Radca 
Prawny  

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Ewa Kliczek - 
Księgowa Jednostki 

Ewelina  Narojczyk - 
pomoc 
administracyjna 

Katarzyna Babik - 
inspektor ds. obsługi 

Beata Brzostowska - 
specjalista inkasent 

Bożena Tkaczyk - 
inspektor ds. 
wymiaru podatku i 
opłat 

Krystyna Górska - 
inspektor 
księgowości 
placówek 
oświatowych 

Małgorzata Rybacka - 
podinspektor ds 
księgowych 

Kamila Licbarska - 
kierownik referaty 
organizacyjnego, 
inspektor do spraw 
ewidencji ludności i 
obsługi rady miasta 

Klaudia Sosnówka - 
podinspektor ds 
pozyskiwania 
środków 
pozabudżetowych i 
obsługi archiwum 

Łukasz Zygadło - 
podinspektor ds. 
rozwoju promocji 
miasta i pozyskiwania 
środków 
pozabudżetowych 

Eliza Mikusek - 
kierownik referatu 
gospodarki komunalnej 
i  ochrony środowiska 

Marta Syryt - inspektor 
ds. ochrony 
środowiska i 
budownictwa 

Anna Tobiasz - 
kierownik  MOPS 

Renata Żak - 
pracownik socjalny  

Ewa Urawska - 
pracownik socjalny  

Ewa Latuszek - 
księgowa  

Anna Guzewicz - 
pracownik socjalny 

Magdalena Niewczas 
- pracownik 
świadczeń 
rodzinnych  

Mendyk Wioletta - 
inspektor ds 
naliczania 
wynagrodzeń 
pracowników szkół 

Referat Finansowo  - 
budżetowy 

Paweł Wachnicki - 
podinspektor ds. 
obsługi kancelaryjnej, 
BIP, strony 
internetowej oraz 
promocji miasta 

Marcin Kasprzak - 
Inspektor ds 
infrastruktury 
technicznej, 
gospodarki 
przestrzennej i 
gospodarowania 

Magdalena Wojdyga 
- Kierownik  USC, 
kadrowa 

Paweł Mikulski - 
pracownik świadczeń 
rodzinnych  
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