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ZARZ4DZENIE Nr OA.005 0.99.2019
BURMISTRZA MIASTA KOI,A

z dnia 31 maja 2019 r,

zmieniaj4ce Zarzqdzenie Nr 0A.0050.24,2019 Burmistrza Miasta Kola z dnia

1l lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu
Miejskiego w Kole.

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym

(tekst jednolity Dz.lJ. z20l9r. poz. 506) zaru1dzant, co nastqpuje:

g l. Dokonuje sig zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzgdu Miejskiego w Kole,

stanowi4cym zalqcznik do Zaruqdzenia Nr 04.0050.24.2019 Burmistrza Miasta Kola

z dnia 1l lutego 2019 r., w nastgpuj4cy spos6b:

1) S 22 otrzymuje nowe nastqpujqce brzmienie:

,9 22. Do zakresu dzialania Wydziatu Gospodarki Nieruchomo6ciami i Spraw

Lokalowych nale2y w szczeg6lnoici :

L) nadz6r nad zasobami mieszkaniowymi Gminy:

a) przygotowywanie projekt6w um6w z administratorami/zarzqdcami

mieszkaniowych zasob6w Gminy,

b) przygotowywanie propozycji zmian wysoko$ci czynszu najmu za lokale

wchodzqce w sktad mieszkaniowego zasobu Gminy,

c) przygotowywanie projektu wieloletniego programu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem GminY,

d) prowadzenie iaktualizacja wykazu budynk6w mieszkaniowego zasobu Gminy.

2) realizacja spraw zwiqzanych z najmem lokali w tym:

a) przyjmowanie i rejestracja wniosk6w o przydziat lokalu z zasob6w Gminy,

b) przygotowywanie material6w do sporzqdzania projekt6w rocznych wykaz6w

os6b kwalifikujqcych siq do wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych,

c) wsp6tudziat i obstuga Spotecznej Komisji Mieszkaniowej,

d) prowadzenie i aktualizacja wykaz6w os6b uprawnionych do otrzymania

komu nalnego lokalu mieszkalnego, socjalnego i pomieszczenia tymczasowego,

e) przygotowywanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sktad

mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kolo.



3) reprezentowanie interes6w Gminy we Wsp6lnotach Mieszkaniowych:

a) udziat w zebraniach Wsp6lnot Mieszkaniowych,

b) planowanie koszt6w utrzymania zasob6w Gminy zgodnie z posiadanymi

udziatami we Wsp6lnotach Mieszkaniowych,

c) wsp6lpraca zZarzqdcami i Zarzqdami Wsp6lnot Mieszkaniowych.

4) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomoiciami:

a) tworzenie zasob6w nieruchomo5ci Gminy Miejskiej Koto oraz gospodarowanie

tymi zasobami, b) sprzeda2 nieruchomoici gminnych;

c) oddanie nieruchomoSci w u2ytkowanie wieczyste;

d) zamiana nieruchomo6ci,

e) nabycie nieruchomo6ci,

f) przekazywanie nieruchomo3ci w trwaly zarzqd, u2ytkowanie wieczyste,

dzier2awg,

g) ustanawianie slu2ebno5ci,

h)wyraienie zgody na czasowe zajqcie nieruchomoSci,

i) podzialy nieruchomoSci,

j) ustalanie oplat za u2ytkowanie wieczyste itrwaty zarzqd,

k) przeprowadzanie przetarg6w na sprzeda2 nieruchomo6ci,

l) ustalanie oplat adiacenckich,

m) prowadzenie postqpowania zwiqzanego z wykonywaniem prawa pierwokupu.

5) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wtasnoSci lokali:

a) sprzeda2 lokali u2ytkowych,

b) sprzeda2 lokali mieszkalnych.

5) prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w tym

rozgraniczen ia n ieruchomo(ci;

7) prowadzenie spraw zwiqzanych z nadawaniem nazw ulicom, placom oraz ich

n umeracji porzEd kowej;

8) prowadzenie spraw wynikajqcych z ustawy z zakresu przeksztatcenia prawa

u2ytkowania wieczystego w prawo wtasnoici;

9) prowadzenie spraw zwiqzanych z inwentaryzaciq mienia komunalnego;

10) realizacja zada6 i przygotowywanie informacji zwiqzanych ze stanem mienia

komunalnego;



11) przygotowywanie wniosk6w w postqpowaniu sadowym o zalo2enie, zmianq

tre5ci lub zamkniqcie ksiqgi wieczystej dla nieruchomo$ci w zwiqzku z zawieranymi

transakcjami

i prowadzonym i postepowaniami.

12) opracowywanie projekt6w ofert inwestycyjnych, w tym w ramach partnerstwa

pu bliczno-prywatnego".

2l $ 27 pkt L7 otrzymuje nowe nastqpujqce brzmienie:

,,17) Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa:

a) produkcji roslinnej i zwierzgcej,
b) rekultywacji grunt6w,
c) ochrony ro6lin uprawnych, nasiennictwa,
d) pomoc wla$cicielom upraw dotknigtych zniszczeniem,
e) wsp6lpracy ze sluZbami weterynaryjnymi w zakresie chor6b zwierzgcych,
f) wsp6lpraca z wzEdami statystycznymi w zakresie spis6w rolnych,
przeprowadzanie spis6w rolnych.

$ 2. Wykonanie zuzqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Organizacyjno-
Administracyjnego.

$ 3. Zaruqdzenie wchodziw Zycie z dniem I czerwca20l9r.

Otrzymujq:
I ) Naczelnik Wydzialu Organizacyjno-Administracyjnego.
2) ala

K1.


