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C;w ronka- l'cszczyny
Zarzqdzenie Nr 39 / 18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwisnka - Leszezyny

z dnia T lutego 20'18 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zarzqdu Dr6g
i Sluib Komunalnych w Czeruvionce-Leszczynach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j.Dz.U.z2017r.,poz.'t875zp62n.zm.)wzwiqzkuz$6StatutuZazqduDr6giSlu2b
Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, stanowiqcego zalqcznik do Uchwaty XlKl231l16
Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce

organizacyjnej - Zazqdowi Dr6g i Slu2bom Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 marca 2016r. (Dz. lJz. Woj. Sl. z 2016r., poz. 1857)

zatzqdzam co nastgpuje

sl

1. Do Regulaminu Organizacyjnego Zarzqdu Dr6g i Slu2b Komunalnych w Czenivionce-
Leszczynach, wprowadzonego Zazqdzeniem Nr 14412016 Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2016 roku wprowadzam nastepujece zmiany:

1) w 57 ust. 3 otrzymuje bzmienie:

,,3. Do zadan i kompetencji Gl6wnego Ksiegowego nalezy w szczeg6lnosci:
1) wsp6lpraca z DyreKorem ZD|SK,
2) wykonywanie przydzielonych mu zada6,
3) sprawowanie bezpoSredniego nadzoru nad Slu2bq Ekonomiczno-Finansowq,
4) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,

a w szczeg6lno5ci zgodnie z ustawq o finansach publicznych,
5) analiza wykozystywania Srodk6w przydzielonych z budzetu,
6) dokonywanie wstqpnej kontroli zgodno6ci operacji gospodarczych ifinansowych

z planem finansowym,
7) opracowywanie projekt6w przepis6w wewngtrznych wydawanych przez Dyrektora

ZDiSK dotyczqcych prowadzenia rachunkowoSci , w szczeg6lno5ci zakladowego
planu kont, obiegu dokument6w, zasad pzeprowadzania i rozliczania
inwentaryzacji,

8) sporzqdzanie odpowiednich zestawiei finansowych (sprawozdanie, bilans),
9) opracowywanie plan6w finansowych ZD|SK,
10) realizacja zadafi dotyczqcych wynagrodzef i ubezpieczefi spolecznych,
'l 1) nadz6r nad windykacjq nale2no5ci,
12) nadz6r nad prowadzeniem ewidencji Srodk6w trwalych oraz ewidencji Srodk6w

trwalych niskocennych."



2) $12 otzymuje nowe nastgpujqce bzmienie:

,,s12

Do zadah Sluzbv Ekonomiczno-Finansowei naleza sprawy gospodarki finansowej ZD|SK,
jego budzetu, ksiegowo6ci finansowej iplacowej, wykonywanie sprawozdai finansowych,
windykacja naleznoSci w zakresie gospodarki odpadami oraz innych nale2no6ci,
prowadzenie ewidencji Srodk6w tnralych i Srodk6w trwalych niskocennych oraz wspolpraca
ze slu2bami finansowymi Uzqdu Gminy i Miasta Czenuionka-Leszczyny."

3) w S13 pkt 3 otrzymuje nowe nastepujqce brzmienie:

,3) w sprawach zam6wieri publicznych i gospodarki magazynowej - obsluga
jednostki w zakresie zam6wieri publicznych (prowadzenie procedur zam6wie6
publicznych, wspoldzialanie z poszczeg6lnymi pionami, dzialami, slu2bami
w procesie ustalania trybu zam6wieri publicznych, prowadzenie rejestru zam6wie6
publicznych realizowanych pzez jednostkq) otaz prowadzenie gospodarki
magazynowej, nadz6r nad zaopatzeniem materlalowym jednostki oraz gospodarkq
materialowq zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, prowadzenie spraw z zakresu
obrony cywilnej,"

4) S14 otrzymuje nowe nastqpujqce brzmienie:

,,s14

Do zadafi Pionu Slu2b Komunalnvch nale2y:

1) w zakresie Slu2bv Oczvszczania - utzymanie czystoSci i porzedku w gminie,
opr62nianie koszy ulicznych, utrzymanie czystosci na pzystankach autobusowych,
gospodarowanie powiezonym taborem i sprzetem, zimowe utrz ymanie dr6g
i chodnik6w,

2) w zakresie Slu2bv Zieleni - utrzymanie zieleni miejskiej igminnej, w tym park6w
i urzqfufi parkowych, zirnowe utrzymanie drog i chodnik6w, wspdpraca
ze schroniskiem dla zwiezqt w zakresie zapobiegania bezdomnosci zurieE:ql na
terenie gminy, organizacja wystroju SwiAtecznego gminy, gospodarowanie
powiezonym taborem i spzgtem,

3) w zakresie Slu2bv Gosoodarki Odpadami - prowadzenie punktu Selektywnego
Zbierania Odpad6w Komunalnych,

4) w sprawach Dzialalno6ci Usluoowei - utzymanie targowisk, przylegtych do targowisk
parking6w i szalet6w miejskich , pobieranie oplaty targowej.,,

5) $'15 otzymuje nowe nastgpujqce bzmienie:

,,s15

Do zada6 Pionu lnfrastrukturv nale2y:

1) w zakresie Slu2bv Drooowei i Referatu Droooweqo - sprawy niqzane z budowq
utrzymaniem i remontem dr6g i chodnik6w gminnych oraz innych urzEdzeh
zuiqzanych z pasem drogowym, zimowe utrzymywanie dr6g i chodnik6w,
przygotowywanie zezwolei i decyzji administracyjnych z zakresu zarzqdzania
drogami gminnymi, gospodarowanie powierzonym taborem i spzgtem, realizacja



zadafi w zakresie in2ynierii ruchu, zapewnienie prawidlowego oswieflenia dr6g, ulic
i plac6w, inicjowanie pzedsiqwziq6 maiqcych na celu podniesienie standardu
oswietlenia ulic oraz obni2enie oplat za energie, koordynacja zadafr zwiqzanych
z wykonywaniem wystroju SwiQtecznego gminy i miasta.

2) w zakresie sluzbv Technicznei - dbalos6 o utrzymanie techniczne jednostek
spzetowo-transportowych, nadzor nad prawidlowq pracq warsztatu
samochodowego, wydawanie ricencji na wykonywanie transportu drogowego TAxr,

3) w zakresie cmentazv - utzymywanie cmentazy komunalnych, w tym piowadzenie
ksiqg cmentarnych i pob6r oplat za uslugi cmentarne, utzymywanie i remontowanie
pomnik6w i miejsc pamigci narodowej.,'

s2

Pozostale postanowienia Regulaminu organizacyjnego Zazqdu Dr6g i slu2b Komunalnych
w Czeruionce-Leszczynach pozostajq bez zmian.

s3

Zobowiqzuje siq Dyrektora Zazqdu Dr6g i stuzb Komunalnych w czerwionce-Leszczynach
do zaznajomienia pracownik6w Zazqdu Dr6g i sluzb Komunalnych w czerwionce-
Leszczynach z niniejszym zazqdzeniem wprowadzaiqcym zmiany do Regulaminu Zarzqdu
D169 i Sluzb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Zmiany wprowadzone do Regulaminu Zarzqdu Dr6g i slu2b Komunalnych w czerwionce-
Leszczynach wchodzq w 2ycie z dniem 7 lutego 20,19 roku.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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