Lp

Nazwa rejestru/
ewidencji

1

2

Jednostka
Cel prowadzenia
organizacyjn ewidencji/ rejestru
a prowadząca
rejestr/ewide
ncję

3

4

Przepis stanowiący podstawę

5

1

Ewidencja
działaności
gospodarczej

WGR

Rejestracja
Art. 7a Prawa działnosci
przedsiębiorców -gospodarczej (Dz.U z dn.
wymóg
17 grudnia 1999r)
ustawowy

2

Rejestr
Zamówień
Publicznych

WGR

Rejestracja
zamówień
publicznych

3

Rejestr Instytucji
Kultury

WPO

Informacje nt. Art. 14 ust. 3 w związku z
funkcjonującej art. 9 ust. 12 ustawy z
instytucji
dnia 25.10.91 r. o
kultury
organizowaniu i
prowadzeniu działalności
kulturalnej.

4

Rejestr kwater
agroturystycznyc
h na terenie
gminy Prószków

WPO

Rejestracja
gospodarstw
agroturystyczny
ch

5

Rejestr Gruntów

WGR rejestracja
gruntów
gminnych

Rzeczowy wykaz akt Rejestr zamówień
publicznych

Art. 38 ust. 3 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach turystycznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223,
poz. 2268 z późn. zm.)

art.. 25 ust 1 i 2 ustawy z
dnia
21.08.1997
o
gospodarce
nieruchomościami dz u z
2004 nr 261 poz 2603 ze
zm.

6

Ewidencja
wysłanych
upomnień,
ewidencja
wystawionych
tytułów
wykonawczych

7

rejestr skarg
wniosków

8

rejestr uchwał

Urząd
Egzekucja
Miejski - naleŜności
Fundusz pienięŜnych z
Alimentac tytułu
yjny
wypłaconych

Rozporządzenie Ministra
Finansów z 22.11 2001 r.
w sprawie wykonania
niektórych przepisów
ustawy o postępowaniu
świadczeń z
egzekucyjnym w
funduszu
administracji (Dz.U. Nr
alimentacyjnego 137 poz.1541)

i Biuro
obsługi
Rady
Miejskiej

Kodeks
postępowania
ułatwienie
administracyjnego (dział
kontroli
przebiegu oraz VIII) art.254
terminowość
załatwienia
skarg
i
wniosków

Biuro
ewidencja
Dz.U.99.112.1319
obsługi
uchwał
Rady 2003.05.08
zm.
Rady
Miejskiej
Dz./U.03.69.636
Miejskiej
Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dn. 22
grudnia 1999 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej
dla organów gmin i
związków
międzygminnych. (Dz.U.z
dn. 31 grudnia 1999 r.)§1,
§21 ust 1, §48 ust.1

9

rejestr wniosków Biuro
i
interpelacji obsługi
radnych
Rady
Miejskiej

ewidencja
wniosków
interpelacji
radnych

Dz.U.99.112.1319
i 2003.05.08
zm.
Dz./U.03.69.636
Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dn. 22
grudnia 1999 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej
dla organów gmin i
związków
międzygminnych. (Dz.U.z
dn. 31 grudnia 1999 r.)§1,
§48 ust 1

10

rejestr wniosków Biuro
i opinii komisji obsługi
Rady
Miejskiej

ewidencja
wniosków
interpelacji
komisji

Dz.U.99.112.1319
i 2003.05.08
zm.
Dz./U.03.69.636
Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dn. 22
grudnia 1999 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej
dla organów gmin i
związków
międzygminnych. (Dz.U.z
dn. 31 grudnia 1999 r.)§1,
§48 ust 1

11
kontrola
częstotliw.
opróŜn.
zbiorników
art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy
bezodpływ. oraz
z dnia 13 września 1996
Ewidencja
w celu
o utrzymaniu czystości
zbiorników
WGR.OŚ. opracowania
i porządku w gminach
bezodpływowych
planu rozwoju
(Dz. U. z 2005 r., Nr 236,
sieci
poz. 2008, z późn. zm.)
kanalizacyjnej zadanie gminy
wynikające z
ustawy

12

kontrola
częstotliw.
oprózn.
przydomowych
oczyszcz.
art.3 ust. 3 pkt 2 ustawy
ścieków i spos.
Ewidencja
z dnia 13 września 1996
pozbyw. się
przydomowych
o utrzymaniu czystości
osadów
WGR.OŚ.
oczyszczalni
i porządku w gminach
śekowych oraz w
ścieków
(Dz. U. z 2005 r., Nr 236,
celu oprac.
poz. 2008, z późn. zm.)
planu rozwoju
sieci kanaliz. zadanie gminy
wynikające z
ustawy

13
kontrola umów
Ewidencja umów
art.3 ust. 3 pkt 3 ustawy
nawiązanych z
na odbieranie
z dnia 13 września 1996
właścicielami
odpadów
o utrzymaniu czystości
WGR.OŚ. nieruchomości komunalnych od
i porządku w gminach
zadanie gminy
(Dz. U. z 2005 r., Nr 236,
właścicieli
wynikające z
poz. 2008, z późn. zm.)
nieruchomości
ustawy

14

okresowa
kontrola stanu
art.20 ustawy z dnia
drógprzeciwdzia
21marca 1985 o drogach
nie niszczeniu
ewidencja dróg WGR.DE.
publicznych (Dz. U. z
dróg, wydawanie
2007 r., Nr 19, poz. 115, z
zezwoleń na
późn. zm.)
zajcie pasa
drogowego

15
art. 47a ust. 2 ustawy z
uporządkowanie
dnia 17 maja 1989r. w nadawaniu
ewidencja
prawo geod. i kart. Ewid.
WGR.DE.
numeracji
nieruchomości
nr porz. (Dz. U. z 2000r.
porządkowej
Nr 100 poz. 1086 z późn.
nieruchomości
zm)

16

usprawnienie
publicznego
wglądu,
opiniowania
wstępnych
art. 31 ust. 1 ustawy z
projektów
rejestr
dnia 27 marca 2003 r. - o
podziałów w ich
miejscowych
planowaniu i
WGR.ZG
zgodności z
planów
zagospodarowaniu
R.
planami
zagospodarowani
przestrzennym (Dz. U. z
miejscowymi
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze
a przestrzennego
oraz wydawania
zm.)
wypisów i
wyrysów, a takŜe
zaświadczeń z
planów
miejscowych;

17

rejestr pozwala
na analizę i
ocenę
aktualności
planów
rejestr wniosków
art. 31 ust. 1 ustawy z
miejscowych,
o sporządzenie
dnia 27 marca 2003 r. - o
ocenę zmian
lub zmianę
planowaniu i
uwarunkowań i
WGR.ZG
miejscowych
zagospodarowaniu
kierunków
R.
planów
zagospodarowan przestrzennym (Dz. U. z
zagospodarwoani
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze
ia
a przestrzennego
zm.)
przestrzennego,
co wpływa na
właściwe
kształtowanie
polityki
przestrzennej;

18

ewidencja
rejestr wydanych
wydanych
decyzji o
decyzji o
ustaleniu
ustaleniu
lokalizacji
WGR.ZG
lokalizacji
inwestycji celu
R.
inwestycji celu
publicznego o
publicznego o
znaczeniu
znaczeniu
powiatowym i
powiatowym i
gminnym
gminnym

art. 57 ust. 2 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. - o
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze
zm.)

19

uwzględnia
zmiany
zagospodarowan art. 67 ust. 1 ustawy z
ia na terenach dnia 27 marca 2003 r. - o
rejestr wydanych
planowaniu i
nie objętych
decyzji o
WGR.ZG
opracowaniami
zagospodarowaniu
warunkach
R.
miejscowych
przestrzennym (Dz. U. z
zabudowy
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze
planów
zagospodarowan
zm.)
ia
przestrzennego

20

gminna
ewidencja
zabytków

zbiór kart
adresowych
WGR.ZG
zabytków
R.
nieruchomych z
terenu gminy

art. 24 ust. 4 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. - o
ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 ze zm.)

