Zarządzenie Nr 6/2013
Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu
z dnia 23.04.2013 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu
Na podstawie § 8 Statutu Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu wprowadzonego w życie
Uchwałą Nr XXIV/336/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2004 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu z późniejszymi zmianami
zarządzam, co następuje:
§1
1. Niniejszym wprowadzam w życie Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Budynków
w Raciborzu zwany w dalszej części Regulaminem, zgodnie z treścią niniejszego zarządzenia.
2. Integralną częścią Regulaminu wymienionego w ust. 1. jest Schemat Organizacyjny Miejskiego
Zarządu Budynków w Raciborzu, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
W schemacie wymieniono funkcjonujące w Zakładzie komórki organizacyjne, ich oznaczenie
symbolami literowymi oraz podporządkowanie służbowe.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§2
Regulamin Organizacyjny określa organizację, zadania i zasady funkcjonowania samorządowego
zakładu budżetowego funkcjonującego pod nazwą Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu.
§3
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Zakładzie – należy przez to rozumieć Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu,
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zakładu,
3) Zastępcy - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Zakładu,
4) Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć oddział, działy, grupy, zespoły,
samodzielne stanowiska w Zakładzie,
5) Kierowniku – należy przez to rozumieć osoby kierujące komórkami
organizacyjnymi Zakładu,
6) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
z późniejszymi zmianami.
7) Statucie – należy rozumieć Uchwałę nr XXIV/336/2004 Rady Miasta Racibórz z
dnia 29 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu
Budynków w Raciborzu, z późniejszymi zmianami.
2. Skróty użyte w regulaminie wyjaśnione są w schemacie organizacyjnym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
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§4
Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa: ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady
Miasta Racibórz w tym Statutu Zakładu, Zarządzeń Prezydenta Miasta Racibórz
i niniejszego regulaminu.
§5
Zakład nie posiada osobowości prawnej i prowadzi rozliczenie finansowe z budżetem miasta
Racibórz, w części wskazanej w statucie.
§6
1) Siedziba Zakładu znajduje się przy ul. Stefana Batorego 8 w Raciborzu.
2) Zakład prowadzi również działalność w nieruchomościach zlokalizowanych poza Zakładem
przy ul. Kolejowej 21 w Raciborzu i przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 5
w Raciborzu.
§7
Zakład używa na tablicach, pieczątkach, drukach, ogłoszeniach i korespondencji niżej
wymienionych nazw:
1) Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu, ul. Stefana Batorego 8, 47-400 Racibórz,
2) komórki organizacyjne, działające w ramach Zakładu uzupełniają na pieczątkach zapis pkt 1)
o nazwę danej komórki organizacyjnej, adres, przy którym funkcjonują. Mogą również
umieścić dane kontaktowe.

Rozdział II
Organizacja Zakładu
§8
Zakład, na każdym szczeblu struktury organizacyjnej funkcjonuje w oparciu o zasady
jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz
indywidualnej odpowiedzialności za realizacje powierzonych zadań.
§9
1. W celu właściwego wykonania zadań Zakładu określonych w Statucie, tworzy się komórki
organizacyjne, wykonujące obowiązki opisane w niniejszym regulaminie, czynności opisane
szczegółowo w zakresach czynności pracowników, a także indywidualne polecenia Dyrektora
i poszczególnych kierowników.
2. Komórki organizacyjne, w celu realizacji zadań, współpracują ze sobą na każdym szczeblu
schematu organizacyjnego.

1.
2.

§10
W ramach Zakładu działają komórki organizacyjne wykazane w schemacie organizacyjnym.
W skład komórek organizacyjnych wchodzą stanowiska pracy w ilości ustalanej przez
Dyrektora zakładu.

§11
1. Wszelka korespondencja wychodząca z Zakładu jest podpisywana przez Dyrektora lub osoby
przez Niego upoważnione.
2. Zarządzenia, regulaminy, instrukcje, podpisuje Dyrektor lub osoba przez Niego upoważniona.
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Rozdział III
Kierownictwo Zakładu
1.
2.

3.

§ 12
Wszyscy pracownicy Zakładu pozostają w zależności służbowej od bezpośredniego
przełożonego.
Pracownik, który otrzyma polecenie służbowe od przełożonego wyższego stopnia powinien
polecenie wykonać, zawiadamiając równocześnie o tym swojego bezpośredniego
przełożonego.
Zwierzchnikami na poszczególnych szczeblach działalności podstawowej są odpowiednio
majster, kierownik grupy, działu, zastępca kierownika oddziału, kierownik oddziału, Główny
Księgowy, Zastępca Dyrektora i Dyrektor.

Dyrektor
§ 13
1. Kierownikiem zakładu jest Dyrektor, który kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz
oraz odpowiada za jego funkcjonowanie. W razie nieobecności Dyrektora, zastępstwo pełni
Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności Zakładem kieruje kierownik Działu
Organizacyjnego.
2. Dyrektor działa w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta
Racibórz.
3. Dyrektor jako zwierzchnik wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie, wykonuje
uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy, sprawuje ogólne
kierownictwo i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych.
4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach pracowniczych i socjalnych w zakresie ustalonym
przepisami prawa, Dyrektor współdziała z działającymi w Zakładzie, Związkami
Zawodowymi,
§ 14
1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) organizacja i nadzór nad realizacją zadań nałożonych na Zakład uchwałami Rady
Miasta Racibórz oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.
2) podejmowanie decyzji we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Zakładu i jego
pracowników,
3) wykonywanie poleceń Prezydenta Miasta Racibórz w zakresie objętym przedmiotem
działalności Zakładu,
4) analiza i ocena wyników działalności Zakładu,
5) składanie oświadczeń woli i zaciąganie w imieniu Zakładu zobowiązań do kwot
ustalonych w rocznym planie finansowym zakładu z zachowaniem zasad
gospodarności oraz dyscypliny budżetowej,
6) umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności należności pieniężnych
zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta,
7) sprawowanie kontroli wewnętrznej oraz tworzenie i przestrzeganie procedur
zabezpieczających Zakład przed nadużyciami, stratami i innymi niebezpieczeństwami
zarówno ze strony i na rzecz pracowników, jak i mieszkańców oraz użytkowników
administrowanych nieruchomości,
8) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w Zakładzie,
9) nadzór nad ochroną mienia oraz przestrzeganiem tajemnicy służbowej,
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10) nadzór nad bezpieczeństwem pracy, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz
warunkami pracy,
11) przyjmowanie skarg i wniosków pracowników, mieszkańców i użytkowników
zarządzanych zasobów oraz nadzór nad ich właściwym załatwieniem,
2. Dyrektorowi Zakładu podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej,
2) Główny Księgowy,
3) Kierownik Działu Organizacyjnego,
4) Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego.
Zastępca Dyrektora

1.
2.

3.

§15
Zastępca Dyrektora jest jednocześnie Kierownikiem Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej.
Do obowiązków Zastępcy Dyrektora, poza tymi przypisanymi dla kierownika OGM, należy
zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności oraz realizacja powierzonych mu przez
Dyrektora zadań.
Zastępca Dyrektora nadzoruje realizacje zadań przez podległe mu komórki organizacyjne,
tj. OGM, DTI, ZUC, GRK.
Główny Księgowy

§ 16
1. Główny Księgowy ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań w zakresie
określonym w ustawie 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami
oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami.
2. Do zadań Głównego Księgowego należą w szczególności:
1) kierowanie całokształtem działalności Zakładu w zakresie spraw finansowo –
księgowych,
2) prowadzenie rachunkowości jednostki,
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych,
6) zapewnienie rzetelnego, bezbłędnego, sprawdzalnego, prowadzenia ksiąg
rachunkowych jednostki,
7) analiza wykorzystania i rozliczenia środków własnych, dotacji z budżetu i innych
środków będących w dyspozycji Zakładu,
8) kontrola realizacji zadań z zakresu inwentaryzacji,
9) realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej,
10) informowanie Dyrektora o sytuacji finansowej Zakładu,
11) przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora
w zakresie swojego działania.
3. Główny Księgowy sprawuje nadzór merytoryczny nad podległym działami: DOW, DFK
oraz Kasą.
4. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Głównego Księgowego, podczas jego
nieobecności, przejmuje kierownik DFK.
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Kierownicy komórek organizacyjnych

1.

2.

3.

4.

§ 17
Do zadań Kierowników należy w szczególności:
1) organizowanie pracy kierowanej komórki w sposób zapewniający jej prawidłowe
funkcjonowanie, w tym w szczególności dokonywanie podziału pracy zapewniającego
najbardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy oraz wiedzy i umiejętności
podległego personelu,
2) zabezpieczanie ciągłości wykonywania powierzonych zdań na wypadek czasowej
nieobecności podległych pracowników,
3) ustalanie indywidualnych zakresów czynności podległych pracowników w taki
sposób, by suma zadań i obowiązków wyczerpywała ustalony dla danej komórki
organizacyjnej ogólny zakres działania i odpowiedzialności,
4) nadzór nad terminowym wykonywaniem przez pracowników przydzielonych
im zadań oraz załatwianiem spraw zgodnie z przepisami,
5) przekazywanie podwładnym do realizacji zarządzeń, poleceń służbowych
i wytycznych kierownictwa Zakładu,
6) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem obowiązków
służbowych przez podległy personel,
7) zabezpieczenie, będącego w dyspozycji danej komórki, majątku zakładu,
8) zapoznanie podległych pracowników z przepisami prawa, w tym również przepisami
bhp i p.poż oraz prowadzenie instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp,
9) nadzorowanie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów oraz ich zawartości
merytorycznej i formuły językowej,
10) odbieranie i przekazywanie stanowiska pracy w razie zmian osobowych w formie
protokolarnej,
11) akceptowanie korespondencji przygotowanej przez pracownika do podpisu
Dyrektorowi,
12) bieżące informowanie zwierzchnika służbowego lub Dyrektora o realizacji zleconych
zadań, problemach występujących podczas ich wykonywania oraz środkach
podejmowanych w celu zapewnienia ich terminowości i jakości oraz wszystkich
występujących nieprawidłowościach,
13) wykonywanie czynności zleconych przez przełożonych związanych z przedmiotem
działalności komórki – Zakładu.
Kierownicy uprawnieni są do:
1) aprobowania i podpisywania korespondencji w granicach upoważnienia,
2) składania do Dyrektora wniosków w sprawie przyznania pracownikom nagród
i wyróżnień,
3) opiniowania kandydatów do przyjęcia do pracy,
4) przedkładania umotywowanych wniosków o nałożenie kar porządkowych, łącznie
ze zwolnieniem pracownika,
5) wydawania
podległemu
personelowi
bieżących
poleceń
związanych
z realizacją zadań przez Zakład.
Kierownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania komórki
organizacyjnej, a w szczególności za jakość i terminowość realizowanych zadań oraz ich
zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Kierowników podczas ich nieobecności
przejmują osoby przez nich wskazane, natomiast w przypadku Kierownika OGM - Zastępca
Kierownika, Kierownika GRK – Majster, w przypadku nieobecności Majstra ZUC – jego
zwierzchnik.
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Rozdział IV
Zakres działania komórek organizacyjnych
§ 18
1. Oddział Gospodarki Mieszkaniowej
Do zadań Zespołów Administracyjnych należy między innymi:
a) zarządzanie nieruchomościami gruntowymi, budynkowymi i lokalowymi
stanowiącymi własność Gminy oraz pozostającymi w samoistnym posiadaniu Gminy,
b) obsługiwanie bieżących spraw najemców i użytkowników lokali,
c) prowadzenie centralnego rejestru pustostanów wraz z bieżącym dokonywaniem
wpisów,
d) sprawdzanie zgodności i poprawności wykonanej inwentaryzacji budynków gminnych
i pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy ze stanem faktycznym,
jak również:
zadania Technika :
a) zapewnienie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i urządzeń do
nich przynależnych, w tym nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym
budynków, a także właściwej ich eksploatacji,
b) obsługa techniczna zarządzanych nieruchomości, w tym załatwianie zgłoszeń
mieszkańców (pisemnych i ustnych) dotyczących: napraw, konserwacji, awarii lub
szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi, stanu technicznego budynków, lokali,
stanu technicznego infrastruktury towarzyszącej, tj. jezdni, chodników osiedlowych,
c) zlecanie remontów i realizacja zaleceń, wynikających z rocznych i pięcioletnich
protokołów z przeglądów stanu technicznego budynków oraz bieżących zgłoszeń
lokatorów i interwencji pisemnych,
d) prowadzenie książek obiektów budowlanych,
e) ustalanie przyczyn awarii, zgłoszonych zagrożeń, powstałych szkód oraz
podejmowanie działań w celu ich usunięcia, w tym zlecanie napraw bieżących
i konserwacyjnych do GRK wraz z monitorowaniem realizacji i weryfikowaniem ich
wykonania,
f) prowadzenie spraw w zakresie wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, wymiany
podłóg, zmiany sposobu ogrzewania lokali, budowy i przebudowy pieców, c.o,
łazienek i innych zmian w lokalu, na które wymagana jest zgoda właściciela,
g) wydawanie zgody wraz z określeniem warunków technicznych na remonty
prowadzone przez lokatorów lokali zasiedlonych oraz ich nadzorowanie,
h) protokolarne przekazywanie i odbieranie wynajmowanych lokali, w tym osobiste
uczestniczenie
w
przekazywaniu
lokalu
do
wynajmu
wraz
z przekazaniem
kompletu dokumentów (protokół zdawczo-odbiorczy wraz
z odczytami urządzeń pomiarowych, protokół szczelności instalacji gazowej,
oświadczenie o sprawności instalacji elektrycznej) oraz kluczy,
i) sporządzanie zakresu remontu lokalu przeznaczonego do zasiedlenia wraz z oceną
stanu technicznego zużycia elementów wyposażenia lokalu, sporządzanie rozliczeń
uwzględniających amortyzację urządzeń i pozostawionych w lokalu ulepszeń,
j) przygotowywanie zakresów remontów do wykonania przez przyszłych najemców
wraz z wyszacowaniem kosztów, w zamian za wpłacenie kaucji mieszkaniowej oraz
nadzór nad tymi remontami,
k) realizacja zaleceń z kontroli okresowych, zlecanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, a
dotyczących nieprawidłowości w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy,
l) prowadzenie spraw związanych z obsługą instalacji gazowej, elektrycznej oraz
obsługą kominiarską,
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m) prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej lokalu, w tym kart remontu lokalu,
n) sporządzanie zakresu rzeczowego robót remontowych wraz z wyszacowaniem
kosztów, przy zlecaniu ich na zewnątrz,
o) sporządzanie umów na roboty awaryjne i zduńskie.
zadania Administratora:
a) przygotowywanie umów
najmu i użyczenia, umów na rozliczenie wody
i odprowadzenie ścieków, centralnego ogrzewania oraz porozumień z najemcami,
b) potwierdzanie wniosków o dodatki mieszkaniowe oraz wniosków na zamianę
mieszkań,
c) inwentaryzowanie prowadzonego zasobu, na potrzeby prowadzonych ewidencji,
d) ewidencjonowanie
i
przekazywanie
do
DOW
i
DNW
zmian
w naliczeniach,
e) ewidencjonowanie, naliczanie kaucji mieszkaniowych i zabezpieczeń umów najmu
lokali oraz rozliczanie kaucji mieszkaniowych zdawanego lokalu,
f) wykazywanie przyjętego lokalu do Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Racibórz,
g) prowadzenie ewidencji i bieżące inwentaryzowanie terenów przydomowych,
współuczestniczenie z DNW w przekazywaniu terenów Wspólnotom
Mieszkaniowym,
h) nadzór nad prawidłową realizacją usług w zakresie utrzymania sanitarno –
porządkowego budynków i ich otoczenia, wywozu odpadów stałych, utrzymania
zieleni gminnej, w tym koszenia trawników, przycinanie krzewów i żywopłotów,
i) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie dewastacji zarządzanego
zasobu nieruchomości, usuwanie: skutków dewastacji lub egzekwowanie usunięcia
skutków stwierdzonych dewastacji od ich sprawców poprzez zgłaszanie tych
przypadków do organów ścigania,
j) wzywanie lokatorów do udostępnienia lokalu w celu wykonywania okresowych
i doraźnych przeglądów stanu technicznego lokalu,
k) uzupełnianie wyposażenia terenów przydomowych w kosze, ławki, sprzęt zabawowy,
zlecania napraw elementów małej architektury, zagospodarowanie terenów
przydomowych,
l) koordynowanie realizacji zadań w zakresie pielęgnacji terenów zielonych, deratyzacji,
dezynsekcji, dezynfekcji,
m) współudział w postępowaniach egzekucyjnych – eksmisjach,
n) bieżące zlecanie do GRK stwierdzonych usterek, awarii w pomieszczeniach
wspólnego użytku i na terenach przydomowych wraz z kontrolą ich wykonania,
o) prowadzenia korespondencji z lokatorami, udzielanie informacji i wyjaśnień.
Zadania pracowników zadaniowych to między innymi:
a) prowadzenie spraw dot. dzierżawy nieruchomości gminnych,
b) prowadzenie spraw dot. umieszczania reklam na nieruchomościach gminnych,
c) nadzór nad prawidłową realizacją usług w zakresie dostawy mediów do zarządzanych
przez Zakład nieruchomości ( dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu
nieczystości stałych, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu),
d) rozliczanie zużycia wody i odprowadzanie ścieków oraz energii elektrycznej na
częściach wspólnych budynków gminnych oraz będących w samoistnym posiadaniu
Gminy,
e) prowadzenie spraw związanych z odczytami wodomierzy indywidualnych i głównych,
oraz ciepłomierzy na potrzeby rozliczenia,
f) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją kotłowni lokalnych,
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g) prowadzenie spraw i ewidencji związanej z obsługą i konserwacją instalacji
domofonowej, anten zbiorczych, instalacji Vectra wraz z weryfikowaniem kosztów,
h) sporządzanie harmonogramów przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej,
odgromowej,
i) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem majątku, znajdującego
się we władaniu Zakładu,
j) tworzenie bazy danych o zarządzanym przez Zakład zasobie nieruchomości,
tj. gromadzenie, weryfikowanie i aktualizowanie danych,
k) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją, zabezpieczeniem i utrzymaniem
samochodu służbowego.
Do zadań pracowników administracji i obsługi należy między innymi :
a) prowadzenie Biura Obsługi Lokatorów, przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń
lokatorów, dotyczących między innymi awarii, usterek, szkód, utrzymania czystości
i porządku, plombowania wodomierzy, itd.,
b) wydawanie dokumentów związanych z najmem lokalu (umowy, aneksy, wnioski
o dodatki mieszkaniowe i zamianę lokalu, zaświadczenia),
c) prowadzenie sekretariatu,
d) prowadzenie rejestru korespondencji, ewidencjonowanie wszelkich dokumentów,
umów dotyczących zarządzanych nieruchomości,
e) rejestrowanie, weryfikowanie dokumentów księgowych dotyczących zakresu
działania Oddziału.
2. Dział Techniczno- Inwestycyjny,
Do zadań DTI należy w szczególności:
a) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych inwestycji i
remontów, w tym projektu Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy,
b) przeprowadzanie, organizowanie i zlecanie okresowych przeglądów technicznych
nieruchomości wraz z weryfikowaniem protokołów,
c) organizacja i prowadzenie procesu inwestycyjnego od koncepcji poprzez projekt,
właściwe uzgodnienia, uzyskanie pozwolenia na budowę, realizację, odbiór
techniczny do rozliczenia inwestycji i przekazanie na majątek Gminy,
d) przygotowywanie i opracowywanie specyfikacji technicznej wraz z dokumentacją
potrzebnych do zlecania wykonania inwestycji czy remontów, w tym umów i założeń
do SIWZ –u określających przedmiot umowy na roboty lub usługi budowlane,
e) sporządzanie przedmiaru i zakresu remontów wykonywanych w częściach wspólnych
nieruchomości,
f) dokonywanie odbiorów technicznych i rozliczanie zleconych robót,
g) dokonywanie oględzin budynków i lokali dotyczących typowania zakresu napraw
głównych,
h) prowadzenie całokształtu spraw związanych z adaptacją powierzchni niemieszkalnej
na lokale mieszkalne, w ramach obowiązujących przepisów oraz podziałem czy
łączeniem lokali mieszkalnych i socjalnych,
i) wydawanie opinii technicznych,
j) przejmowanie nieruchomości, w tym oględziny i ocena stanu technicznego budynków
przejmowanych w administrację,
k) dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, wnioskowanie i akceptowanie zwrotów
z tytułu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
l) opracowywanie sprawozdań i analiz z działalności technicznej,

8

m) weryfikacja kosztorysów powykonawczych, odbiory robót remontowych zlecanych
podmiotom zewnętrznym oraz GRK,
n) prowadzenie korespondencji z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
i Referatem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
o) monitorowanie możliwości i prowadzenie spraw związanych z aplikowaniem
o środki zewnętrzne dla realizacji zadań statutowych MZB.
3. Zespół Utrzymania Czystości
Zadania ZUC to w szczególności:
a) utrzymanie czystości i porządku na zarządzanych nieruchomościach zasobu gminnego
i pozostającego w samoistnym posiadaniu Gminy,
b) flagowanie z okazji świąt państwowych,
c) dostarczanie korespondencji do lokatorów,
d) zgłaszanie usterek i awarii występujących na sprzątanym terenie,
e) prowadzenie spraw dot. systematycznego usuwania i odbierania nieczystości stałych
ze śmietników,
f) uzupełnianie i aktualizowanie informacji na tablicach informacyjnych zawieszonych
na klatkach schodowych dotyczących regulaminu porządku domowego, wykazu
telefonów alarmowych, funkcjonowania pogotowia technicznego i innych istotnych
dla lokatorów,
g) rozliczanie usług zleconych podmiotom zewnętrznym, w zakresie utrzymania
czystości.
4. Grupa Remontowo Konserwatorska
Do zadań GRK należy w szczególności:
1) wykonywanie napraw i remontów, mających na celu utrzymanie sprawności technicznej
budynków i lokali w zakresie obciążającym wynajmującego, w tym:
a) wykonywanie remontów bieżących, konserwacji i napraw w budynkach i lokalach,
administrowanych przez Zakład,
b) konserwacja i naprawa urządzeń zbudowanych na terenach przydomowych,
c) udział w eksmisjach, przeprowadzkach, usuwanie i wywóz sprzętów oraz
nieczystości z budynków i lokali,
d) zabezpieczanie budynków przed skutkami zimy,
e) remonty lokali mieszkalnych,
f) plombowanie wodomierzy, na podstawie zleceń z OGM, sporządzanie protokołów
i przekazywanie ich do OGM,
2) rozliczanie wykonanych robót,
3) organizacja Pogotowia Technicznego,
4) prowadzenie magazynu i zaopatrzenia w materiały dla potrzeb Zakładu,
5) prowadzenie magazynu eksmisyjnego,
6) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją, zabezpieczeniem i utrzymaniem
samochodów służbowych.
5. Dział Organizacyjny
DOR realizuje następujące zadania:
1) Zespół kadrowo-płacowy:
a)
prowadzenie całokształtu spraw kadrowych, a w szczególności:
 prowadzenie akt osobowych oraz kompletowanie dokumentacji pracowniczej,
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b)





rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
kontrola przestrzegania dyscypliny pracy i przepisów prawa pracy,
kontrola prawidłowego wykorzystania zwolnień lekarskich,
prowadzenia spraw z zakresu szkoleń pracowników,
prowadzenie spraw związanych z PFRON,
prowadzenie całokształtu spraw płacowych, a w szczególności:
obliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami wraz z prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie,
przygotowywanie dokumentów dotyczących pracowników przechodzących
na emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne,
dokonywanie potrąceń na rzecz: ubezpieczyciela, PKZP, ZFŚS, związków
zawodowych, urzędu skarbowego, komorników itp.
miesięczne naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie
pracownikom rocznych informacji o osiągniętych dochodach,

c)

prowadzenia spraw socjalnych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych,

d)

prowadzenie spraw z zakresu organizacji i zarządzania:
 przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych Zakładu: zarządzeń, poleceń,
procedur, regulaminów wydawanych przez Dyrektora, ich kompletowanie
i aktualizowanie,
 kompletowanie
i
przechowywanie
dokumentów
dotyczących
powstania
i działalności Zakładu,
 prowadzenie spraw dot. przeprowadzanych w Zakładzie kontroli i realizowanie
zaleceń pokontrolnych,
 prowadzenie spraw dotyczących obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 kompletowanie i przechowywanie zbiorów aktów prawnych, uchwał Rady Miasta,
Zarządzeń Prezydenta i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Zakładu,
 prowadzenie spraw dotyczących odrabiania zadłużenia czynszowego w formie
świadczeń rzeczowych.

2) Pracownicy administracji i obsługi:
a) prowadzenie sekretariatu i kancelarii oraz spraw związanych z eksploatacją budynku
przy ul. Stefana Batorego 8 w Raciborzu,
b) prowadzenie archiwum zakładowego oraz zapewnianie obsługi zarchiwizowanej
dokumentacji, w tym:

przyjmowanie dokumentacji archiwalnych i materiałów niearchiwalnych
od komórek organizacyjnych,

opracowywanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji
oraz przechowywanie i zabezpieczenie,

udostępnianie dokumentacji archiwalnych i materiałów niearchiwalnych,

weryfikowanie dokumentacji niepodlegającej archiwizacji,
c) prowadzenie spraw dotyczących wydawnictw, biblioteki zakładowej,
d) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym wykorzystywaniem służbowych
telefonów, przyznawaniem limitów kilometrów pracownikom wykorzystującym
samochody prywatne do celów służbowych,
e) prowadzenie gospodarki materiałowo – zaopatrzeniowej w celu właściwego
funkcjonowania komórek organizacyjnych,
f) utrzymania czystości na terenie Zakładu.
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3) Stanowisko ds. Zamówień Publicznych :
a) przygotowanie i prowadzenie postępowań o zmówienia publiczne, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz postępowań o zamówienia, według procedur
zarządzonych do stosowania w Zakładzie w celu oszczędnego i racjonalnego
wydatkowania posiadanych środków finansowych,
b) koordynowanie działań pracowników w zakresie zamówień publicznych,
c) przygotowywanie i aktualizowanie umów na usługi i dostawy dotyczące
funkcjonowania zarządzanych budynków,
d) prowadzenie centralnego rejestru umów na usługi, dostawy i remonty,
e) weryfikowanie faktur za dostawę ciepła do budynków zarządzanych przez Zakład.
4) Specjalista BHP i P.POŻ:
a) prowadzenie spraw z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony
Przeciwpożarowej w Zakładzie, wymaganych przepisami prawa,
b) organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) organizacja
systemu
ochrony
przeciwpożarowej
stosownie
do obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów przeciwpożarowych,
d) bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia
przeciwpożarowego i opracowywanie wniosków mających na celu usuwanie
stwierdzonych uchybień i zaniedbań.
5) Informatyk:
a) administrowanie systemem informatycznym, w tym:

wdrażanie nowego oprogramowania,

zapewnienie bezpieczeństwa danych,

zapewnienie sprawnego funkcjonowania,
b) sprawowanie nadzoru i kontrola prawidłowego wykonania usług informatycznych,
świadczonych przez podmioty zewnętrzne w ramach zawartych umów, w tym
weryfikacja i potwierdzanie zasadności wydatków na sfinansowanie usług
świadczonych przez ośrodki informatyczne na rzecz Zakładu w ramach zawartych
umów,
c) szkolenie pracowników i wnioskowanie o szkolenia z zakresu występującego
w zakładzie oprogramowania oraz bieżąca pomoc w zakresie użytkowania sprzętu
informatycznego,
d) archiwizacja danych sporządzanych na nośnikach elektronicznych,
e) prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania,
f) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
g) zapewnienie prawidłowego działania central telefonicznych, instalacji, kserokopiarek i
urządzeń obsługujących zakład,
h) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
6) Prowadzenie sprawozdawczości i analityki w zakresie realizowanych zadań.
7) Bieżąca współpraca ze Związkami Zawodowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Komornikiem Sądowym, itp.
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6. Dział Opłat i Windykacji
DOW realizuje w szczególności następujące zadania :
1) naliczanie należności z tytułu czynszu i świadczeń, obciążanie z tytułu dzierżaw,
remontów lokatorskich i rozliczeń lokalu,
2) wystawianie faktur, not obciążeniowych i uznaniowych, prowadzenie i kontrola rejestru
VAT,
3) rozliczanie wody i odprowadzenia ścieków oraz centralnego ogrzewania,
4) naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) rozliczanie dodatków mieszkaniowych,
6) sporządzanie aneksów czynszowych i zawiadomień
7) tworzenie, aktualizowanie i zabezpieczanie czynszowych baz danych,
8) windykacja należności,
9) obsługa Krajowego Rejestru Długów,
10) prowadzenie postępowań związanych z umarzaniem, odraczaniem i rozkładaniem na raty
należności,
11) przygotowywanie oświadczeń woli w imieniu Wynajmującego - Gminy Racibórz
w zakresie rozwiązywania umów z najemcami zalegającymi z opłatami czynszowymi
oraz w związku ze stwierdzonym podnajmem lub nie przebywaniem w lokalu,
12) przekazywanie spraw do kancelarii prawnej celem skierowania na drogę postępowania
sądowego i egzekucyjnego,
13) prowadzenie spraw dotyczących likwidacji ruchomości przekazanych do depozytu
w związku z przeprowadzonymi eksmisjami, porzuconymi i odzyskanymi lokalami itp.,
14) prowadzenie sprawozdawczości i analityki w zakresie realizowanych zadań,
15) obsługa najemców w zakresie wyjaśniania spraw dot. opłat i windykacji.
16) księgowanie wpłat, wypłat i rozliczeń,
7. Dział Finansowo-Księgowy
DFK realizuje następujące zadania :
1) prowadzenie sprawozdawczość finansowej, budżetowej i podatkowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
2) ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w ujęciu syntetycznym i analitycznym,
3) prowadzenie rejestru sprzedaży materiałów i usług oraz refaktur, rejestru VAT,
4) prowadzenie rejestru zakupu usług i materiałów,
5) prowadzenie rejestru kaucji mieszkaniowych,
6) prowadzenie rejestru wynagrodzeń pracowników oraz rozliczanie umów zleceń,
7) przekazywanie wynagrodzeń na konta osobiste, odprowadzanie podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz składek do ZUS na podstawie dokumentów przekazywanych przez
DOR,
8) sporządzanie raportów bankowych,
9) rozliczanie kosztów działalności podstawowej i pomocniczej,
10) rozliczanie konserwacji oraz pogotowia technicznego,
11) kontrola dowodów księgowych, pod względem formalno – rachunkowym,
12) regulowanie zobowiązań Zakładu,
13) rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, zapasów magazynowych oraz pozostałych
aktywów i pasywów,
14) wystawianie faktur, faktur korygujących, not obciążeniowych i uznaniowych,
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15) pobieranie należności czynszowych za pomocą polecenia zapłaty na podstawie
dokumentów przekazywanych przez DOW,
16) weryfikacja i uzgadnianie kont rozrachunkowych,
17) windykacja należności,
18) dokonywanie okresowych analiz ekonomicznych w zakresie działalności Zakładu,
19) kalkulacja cen usług świadczonych przez Zakład,
20) załatwianie korespondencji w zakresie działalności działu.
8. Kasa
Prowadzenie obsługi kasowej i depozytowej zakładu.
9. Dział Nadzoru Właścicielskiego
DNW realizuje w szczególności następujące zadania :
Prowadzenie
spraw
związanych
z
udziałem
własności
Gminy
Racibórz
we Wspólnotach Mieszkaniowych, a w szczególności :
a) reprezentacja Gminy Racibórz we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez
inne podmioty w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
b) ewidencjonowanie oraz przechowywanie wszelkich istotnych dokumentów dotyczących
Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Racibórz zarządzanych przez inne
podmioty,
c) ustalanie zasad współpracy z Zarządcami i Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych,
d) kontrola zgodności prowadzenia zarządu nieruchomością wspólną przez Zarząd wybrany
spośród właścicieli i zarządców z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowości
wykonywanych remontów na nieruchomości wspólnej oraz prawidłowości rozliczenia
remontów i kosztów utrzymania nieruchomości,
e) uzgadnianie, przekazywanie, weryfikowanie wszelkiej dokumentacji i informacji
dotyczących nieruchomości wspólnych, w których Gmina posiada udziały,
f) utrzymywanie stałego kontaktu z zarządcami nieruchomości wspólnych w sprawach dot.
Wspólnoty,
g) ocenianie potrzeb remontowych części wspólnych nieruchomości mających wpływ na
wartości użytkowe i techniczne mieszkaniowego zasobu gminy w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych, kierowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, a także uzgadnianie
planowanych zmian w obrębie lokali gminnych, a mających wpływ
na funkcjonowanie części wspólnych lub wynikających z postanowień prawa
budowlanego,
h) przygotowywanie dokumentów, celem zaskarżania do sądu w imieniu Gminy Racibórz
uchwał Wspólnot Mieszkaniowych z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub
z umową właścicieli lokali albo, jeżeli naruszają zasady prawidłowego zarządzania
nieruchomością wspólną lub w inny sposób naruszają interes prawny Gminy Miasta
Racibórz,
i) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do sprzedaży mieszkań na rzecz najemców
wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych (odczyty wodomierzy i podzielników
kosztów ciepła),
j) opiniowanie sprzedaży nieruchomości zarządzanych przez MZB,
k) zlecanie wykonania, sprawdzanie i uzgadnianie inwentaryzacji architektonicznobudowlanej nieruchomości wspólnot mieszkaniowych,
l) zlecanie
inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej
budynków
gminnych
i pozostających
w samoistnym posiadaniu Gminy, przekazywanie wykonanej
inwentaryzacji do OGM, celem jej zweryfikowania,
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m) wydawanie opinii w sprawie sposobu zagospodarowania pustostanów, stanowiących
własność Gminy Racibórz,
n) regulowanie stanów prawnych dotyczących nieruchomości lokalowych oraz udziałów
we Wspólnotach Mieszkaniowych,
o) prowadzenie spraw dotyczących przekazywania wspólnotom mieszkaniowym terenów
przydomowych, przy współudziale zespołów administracyjnych OGM.

Rozdział V
Zadania wspólne wszystkich pracowników
§ 19
Pracownicy uprawnieni są do:
1) podpisywania korespondencji, dokumentów w ramach udzielonego im upoważnienia
przez Dyrektora lub Kierowników,
2) uzyskania od bezpośredniego przełożonego wskazówek i wytycznych w zakresie
sposobu załatwienia przydzielonych im spraw.
§ 20
1) Każdy pracownik ponosi pełną odpowiedzialność służbową za:
 niewykonanie, nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie powierzonych
zadań,
 przekroczenie swoich uprawnień,
 nieprzestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ.
 za brak dbałości o powierzone składniki majątkowe.
2) W przypadku zagrożenia realizacji powierzonego zadania w instruktażowym
lub umówionym terminie pracownik zobowiązany jest powiadomić o tym bezpośredniego
przełożonego przed upływem ww. terminu, w celu uniknięcia konsekwencji
z tym związanych.
3) Pracownicy mogą z tego samego tytułu ponosić również odpowiedzialność materialną
i karną, jeśli zostaną spełnione przesłanki do jej zastosowania.
§ 21
Szczegółowe zakresy obowiązków i odpowiedzialności określają:
1) przepisy o kontroli zarządczej,
2) zakresy obowiązków pracowniczych na poszczególnych stanowiskach,
3) regulamin pracy,
4) instrukcje i zarządzenia wewnątrzzakładowe.
§ 22
1) Pracownicy załatwiają sprawy między sobą głównie dzięki kontaktom bezpośrednim
lub prowadząc rozmowy za pomocą telefonu. Jako formę uzupełniającą można przyjąć
fax, e - mail, pismo.
2) W przypadku konieczności udokumentowania uzgodnień stosuje się notatki służbowe.
W razie potrzeby podpisane przez wszystkie strony uzgodnień.
3) Niedopuszczalne jest pozostawianie bez rozpatrzenia czy załatwienia spraw, które
w przekonaniu kierownika nie należą do kompetencji komórki, bez przyjęcia
do załatwienia tych spraw przez inną komórkę organizacyjną lub bez wskazania przez
Dyrektora innej komórki do jej załatwienia.
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Rozdział VI
Skargi i wnioski mieszkańców
§ 23
1) Dyrektor przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg i wniosków w wyznaczonym terminie,
podanym do wiadomości publicznej, co najmniej raz w tygodniu.
2) Kierownicy mają obowiązek przyjmowania mieszkańców w sprawie skarg i wniosków
w godzinach urzędowania.
§ 24
1) Odpowiedzialnym za prawidłowe i terminowe załatwienie skarg w Zakładzie jest
Kierownik DOR.
2) Wszystkie skargi wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu w ramach przyjęć
mieszkańców podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez DOR.
3) W przypadku, gdy skarga dotyczy zakresu działania kilku komórek organizacyjnych,
Dyrektor ustala wiodącą komórkę organizacyjną odpowiedzialną za załatwienie skargi
i terminowe udzielenie odpowiedzi.
4) Skarga nie może być przekazana do załatwienia osobie zainteresowanej lub w taki sposób
powiązanej ze sprawą, że przy jej wyjaśnianiu mogłaby powstać wątpliwość,
co do bezstronności osoby prowadzącej sprawę.
5) W przypadku skargi na pracownika, jej wyjaśnieniem zajmuje się kierownik właściwej
komórki organizacyjnej.
6) W przypadku skargi na kierownika ww. komórki organizacyjnej, skargę rozpatruje
Dyrektor.
7) Skargi na Dyrektora rozpatruje Rada Miasta.
8) Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

Rozdział VII
Nadzór i kontrola
§ 25
Sprawy odpowiedzialności i kontroli są opisane szczegółowo w § 14, 15,16,17 oraz w zakresach
czynności pracowników, którym takie obowiązki przypisano.
§ 26
Odpowiedzialność Kierownika z tytułu nadzoru ma swoje podstawy w obowiązku:
a) organizowania prawidłowego i racjonalnego przebiegu pracy podległego personelu,
b) systematycznej kontroli wykonywania czynności służbowych przez podległe osoby,
w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz obowiązkami służbowymi,
c) sprawowania kontroli zarządczej,
d) przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
§ 27
Pracownicy, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji obowiązków służbowych innych
pracowników bądź zauważenia zagrożeń występujących na zarządzanym zasobie lub siedzibie
Zakładu niezwłocznie informują o tym swoich zwierzchników.
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Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 28
Porządek wewnętrzny w Zakładzie oraz obowiązki stron stosunku pracy związane z procesem
pracy określone są w regulaminie pracy.
§ 29
Zobowiązuję Kierowników do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego
zarządzenia. Zaznajomienie się z postanowieniami regulaminu pracownicy potwierdzają
pisemnie.
§ 30
1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam kierownikowi DOR.
2. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia będę sprawował osobiście.
§ 31
Niniejszy Regulamin jest podstawą do wprowadzenia zmian organizacyjnych, kadrowych
i zakresów czynności pracowników dostosowujących sposób realizacji zadań do obowiązującej
struktury organizacyjnej.
§ 32
1.

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2011 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu
z dnia 1.02.2011 r.

2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2013 roku..
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