1.

1.

2.

Urząd Stanu Cywilnego

Lp.

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
Komórka
organizacyjna
Nazwa rejestru /
prowadząca rejestr/
Podstawa prawna prowadzenia rejestru/ewidencji
ewidencji
ewidencję
2.
3.
4.
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Urząd Stanu Cywilnego
z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru
stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego
2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru
stanu cywilnego
Ewidencja zmian imion
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
i nazwisk

3.

Podatek od nieruchomości
osób prawnych

4.

Podatek od środków
transportu

5.

Podatek rolny, leśny – wymiar
i windykacja

System finansowo – księgowy
(ewidencja należności
nie podatkowych i wydatków)

7.

8.
9.

10.

Referat Finansowo- Budżetowy

6.

Wymiar i windykacja
(podatek od nieruchomości
osoby fizyczne)
Rejestr wydanych
zaświadczeń
Ewidencja tytułów
wykonawczych
Rejestr podatników podatku
dochodowego od
osób fizycznych, od umów zleceń
eCorpoNet

11.
12.

System płacowo – kadrowy

13.

Rejestr osób ubezpieczonych
i składek (PŁATNIK)

1.
2.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych.

1.
2.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
5. Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych
3. Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych

1.
2.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.
2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych

Kasa

1.
2.
3.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Instrukcja obiegu dokumentów księgowych
Instrukcja gospodarki kasowej

Budżet

1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

14.

15.
2.

1

3.
Ewidencja miejscowości,
ulic i adresów

16.

19.

20.

21.

i Ochrony Środowiska

18.

Gminna ewidencja zabytków

Referat Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa

17.

24.
25.

26.

Referat Rozwoju
Gospodarczego i Promocji
Gminy

23.

29.

30.
31.
32.

33.

Referat Spraw Obywatelskich

27.

28.

Rejestr planów miejscowych
oraz wniosków
o ich sporządzenia

Ustawa z 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Rejestr wydanych decyzji
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
o znaczeniu powiatowym
i gminnym
Ewidencja odłowionych
zwierząt bezdomnych

Ustawa z 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Rejestr psów ras uznawanych
za agresywne
Ewidencja nieruchomości
wchodzących w skład zasobu
gminnego

22.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego
1. Ustawa z 17 maja 1979 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia
9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości,
ulic i adresów
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami

Księga rejestrowa instytucji
kultury Gminy Zawadzkie
Ewidencja obiektów
hotelarskich
Wykaz wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wykaz osób skierowanych
w celu objęcia leczeniem
odwykowym
Rejestr informacji
przekazanych do publikacji
w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem oraz na stronie
internetowej Gminy
Zawadzkie
Rejestr udostępnienia danych
osobowych

Ewidencja kart drogowych
Ewidencja ludności zwana
rejestrem mieszkańców
oraz rejestr zamieszkania
cudzoziemców
Rejestr dowodów osobistych
Rejestracja i kwalifikacja
wojskowa
Plan świadczeń rzeczowych
i osobistych

Uchwała Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie”
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji
kultury
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Zarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie wprowadzenia zasad
publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem oraz na stronie internetowej Gminy
Zawadzkie

Zarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie wprowadzenia
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowania
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzania danych osobowych
Zarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie wprowadzenia
do stosowania instrukcji obiegu dokumentów księgowych
Ustawa dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 roku
w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony
w czasie pokoju.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 roku
w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
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34.
35.
36.

37.
38.

39.

41.
42.
43

44.

45.

46.

Stanowisko ds. zamówień publicznych i spraw komunalnych

40.

48.

Stanowisko
ds. oświaty
i wychowania

47.

50.
51.
52.

Stanowisko
ds. obsługi
biura Rady
Miejskiej

49.

Zgromadzenia publiczne
Imprezy masowe
Zawiadomienia
o organizowaniu imprez
kulturalnych lub
rozrywkowych
Wykaz członków OSP
kierowanych
na badania lekarskie
Rejestr wniosków o przydział
mieszkania
Ewidencja mieszkań
komunalnych, lokali
socjalnych, pomieszczeń
tymczasowych
Zbiór osób objętych
postępowaniem sądowym
w zakresie zadłużenia
czynszowego
Rejestr zamówień publicznych
Zbiór osób, którym odcięto
dostawę wody
Rejestr osób z orzeczoną
eksmisją do lokalu socjalnego
Ewidencja zezwoleń
na prowadzenie przez
przedsiębiorców działalności
w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości
ciekłych
Ewidencja zezwoleń
na prowadzenie przez
przedsiębiorców działalności
w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami
Ewidencja zezwoleń
na prowadzenie przez
przedsiębiorców działalności
w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części
Rejestr działalności
regulowanej w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej

RSPO
(rejestr szkół i placówek
oświatowych)

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Rejestr uchwał Rady Miejskiej
Rejestr wniosków
i interpelacji radnych
Rejestr klubów radnych
Zbiór aktów prawa
miejscowego

Ustawa dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach

Na podstawie Statutu Gminy Zawadzkie
Ustawa dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
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55.

56.

57.

58.

Pełnomocnik ds.
Ochrony Informacji
Niejawnych

54.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

53.

59.

Ewidencja osób
zatrudnionych, które posiadają
uprawnienia do dostępu
do informacji niejawnych

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Ewidencja wystawionych
zaświadczeń
o przeprowadzonym szkoleniu
w zakresie ochrony informacji
niejawnych
Ewidencja osób
upoważnionych
do przetwarzania danych
osobowych
Ewidencja zbiorów danych
osobowych przetwarzanych
w Urzędzie Miejskim
w Zawadzkiem, programów
zastosowanych do ich
przetwarzania oraz miejsca
ich przetwarzania
Rejestr umów powierzenia
przetwarzania danych
Rejestr zakresów zadań
i odpowiedzialności osób
upoważnionych do
przetwarzania danych
osobowych
Rejestr mieszkańców
przyjętych w ramach
wyznaczonych godzin

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Rejestr Zarządzeń Burmistrza

61.

62.

63.

64.

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

60.
Rejestr skarg i wniosków

Książka przeprowadzonych
kontroli zewnętrznych

Rejestr wydawanych
upoważnień i pełnomocnictw

Rejestr umów i porozumień
Rejestr jednostek gminnych

65.

66.

Rejestr poczty urzędowej
(program sekretariat,
pocztowa książka nadawcza)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Polityka Bezpieczeństwa Informacji
Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
2. Zarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie ustalenia
jednolitego wzoru upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie
Miejskim w Zawadzkiem ze zmianami
Ustawa dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
2. Uchwała Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie ze zmianami
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
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Rejestr udostępniania
informacji publicznej (rejestr
prowadzony od listopada
2012 r.)
Brakowanie dokumentacji
archiwalnej - zbiory
archiwalne, rejestry spisów
zdawczo odbiorczych

67.

68.

Rejestr wypadków przy pracy

70.

71.

72.

Stanowisko ds. kadr i archiwizacji akt

69.

73.

74.

77.

78.

79.

Stanowisko ds.
remontowobudowlanych

76.

Stanowisko ds.
administracyjnogospodarczych

75.

Ewidencja zatrudnionych
i zwolnionych pracowników

Ewidencja wyposażenia
pracowników w odzież
roboczą

Szkolenie i doskonalenie
zawodowe osób
zatrudnionych
Ewidencja przeszkolonych
z zakresu BHP
Rejestr osób ubezpieczonych
i składek (PŁATNIK)

Rozliczenia czasu pracy,
ewidencja wyjść służbowych,
rejestr pracowników
pozostających po godzinach
pracy w UM w Zawadzkiem
Ewidencja majątku Urzędu
z wyłączeniem ewidencji
sprzętu komputerowego,
oprogramowania i sieci
teleinformatycznej

zakładowych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych
1. Ustawa z dnia 14. 07. 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu
Miejskiego w Zawadzkiem
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych
2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
2. Zarządzenie
Burmistrza
Zawadzkiego
w
sprawie
wprowadzenia Instrukcji normującej zasady i wykonywania
pracy w godzinach nadliczbowych w UM w Zawadzkiem
ze zmianami
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Ewidencja pieczęci i pieczątek

Zarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zasad zamawiania,
używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

Rejestr decyzji na zajęcie pasa
drogowego

Ustawa z dnia 14
Administracyjnego

czerwca

960

r.

Kodeks

Postępowania

Rejestr decyzji na lokalizację
w pasie drogowym urządzeń
lub obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami

Ustawa z dnia 14
Administracyjnego

czerwca

1960

r.

Kodeks

Postępowania

5

Wykaz dróg gminnych
i obiektów mostowych

80.

82.

Stanowisko ds.
obsługi
informatycznej

81.

Rejestr wniosków
dotyczących
remontu/przebudowy dróg
gminnych
Rejestr kart informacyjnych

Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia zasad publikacji
i aktualizacji danych w BIP Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
na stronie internetowej Gminy Zawadzkie
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