
ZARZĄDZENIE NR OR.120.13.2015
WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 
Wójt Gminy Domaszowice zarządza, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Domaszowice, stanowiącym załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Nr OR.120.12.2015 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 października 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice wprowadza się następujące zmiany:

1) § 28 otrzymuje brzmienie jak niżej:

„§ 28. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami należy:

1. W zakresie rolnictwa:

1) prawidłowa realizacja zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w szczególności poprzez 
poświadczanie oświadczeń rolników potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego,

2) współdziałanie z instytucjami i innymi jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa,

3) koordynowanie przeprowadzania spisów rolnych i innych badań statystycznych w dziedzinie rolnictwa,

4) udział w komisyjnym ustalaniu szkód w produkcji roślinnej powstałych w gospodarstwach rolnych,

5) przeprowadzanie kontroli gruntów odłogowanych i zawiadamianie o wynikach tej kontroli Referatu 
Finansowego,

6) nadzór nad uprawą maku i konopi,

7) koordynowanie działań związanych z zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

8) pomoc przy sporządzaniu zeznań świadków dotyczących pracy na gospodarstwie rolnym.

9) współpraca z sołtysami.

10) organizacja zebrań wiejskich.

11) realizacja zadań z funduszu sołeckiego.

12) nadzór nad placami zabaw na terenie gminy Domaszowice.

2. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

1) nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, w tym nad 
przygotowywaniem opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniem podziałów oraz 
scaleń i podziałów nieruchomości,

2) zlecanie określenia wartości nieruchomości będącej własnością gminy rzeczoznawcy majątkowemu,

3) przygotowywanie dokumentacji i odpowiednich uchwał Rady Gminy na przeprowadzenie przetargu na 
zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy,

4) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania  w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,

5) naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

6) przygotowywanie decyzji o podziałach nieruchomości,

7) przygotowanie uchwały Rady Gminy o scaleniu i podziałach nieruchomości,

8) przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz gminy,

9) przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczących ujawnienia prawa własności i 
innych,
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10) przygotowywanie odpowiednich uchwał Rady Gminy i prowadzenie dokumentacji związanej 
z opłatami adiacenckimi,

11) rozpatrywanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności i przygotowywanie odpowiednich decyzji,

12) przygotowywanie uchwały Rady Gminy w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę lub zniesienie 
urzędowej nazwy miejscowości,

13) przeprowadzanie postępowania o rozgraniczaniu nieruchomości i przygotowywanie odpowiednich 
decyzji,

14) koordynowanie prac związanych z umieszczaniem i utrzymywaniem w należytym stanie tabliczek z 
nazwami ulic i placów miejscowości na obszarze gminy oraz przystanków autobusowych,

15) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych 
pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie 
i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Zenon Kotarski
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