WYDZIAŁ PLANOWANIA, INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
Do zadań Wydziału Planowania, Inwestycji i Drogownictwa należy:
1. W zakresie inwestycji:
1) opracowywanie rocznych, wieloletnich planów inwestycyjnych w tym infrastruktury
technicznej,
2) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych
3) prowadzenie rejestru faktur, wezwań i wszelkiej dokumentacji z tym związanej,
4) rozliczanie dotacji celowych przeznaczonych na zadania programowe przy udziale
Wydziału
Budżetu i Finansów,
5) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdawczości w swoim zakresie,
18

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, a dotyczących inwestycji
i remontów,
7) prowadzenie postępowań przetargowych (komisja przetargowa) we współpracy
z właściwymi komórkami,
8) prowadzenie ewidencji dotyczącej prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne
9) reprezentowanie Gminy, w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw w
kontaktach
z oferentami, Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami,
10) realizowanie funduszu sołeckiego w zakresie działalności wydziału.
2. W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
1) opracowywanie uchwał i przeprowadzanie procedur związanych z planowaniem
przestrzennym,
2) przygotowanie opinii w celu uzgodnienia planów miejscowych gmin sąsiednich,
3) udostępnianie informacji w zakresie planów miejscowych i studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4) wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego, wydawanie zaświadczeń
o przeznaczeniu działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy,
5) prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi
planami oraz właściwe ich przechowywanie,
6) przygotowywanie informacji w zakresie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
w celu przedłożenia Radzie Miejskiej przynajmniej raz w okresie kadencji,
7) przygotowywanie analiz wniosków o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego,
8) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem lub pobraniem opłaty z tytułu zmiany
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego,
9) prowadzenia spraw związanych z wprowadzeniem zadań rządowych i samorządu
województwa do planu miejscowego,
10) opiniowanie wstępnych projektów podziału,
11) prowadzenie procedury związanej z uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz celu publicznego z odpowiednimi instytucjami
zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym.
3.W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych:
1) pozyskiwanie bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym współpraca z komórkami,
jednostkami organizacyjnymi gminy oraz sołectwami,
2) pozyskiwanie i wyszukiwanie informacji na temat funduszy pomocowych,
3) analiza danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków,
4) przygotowanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe,
5) współpraca z samorządami innych miast w zakresie pozyskiwania środków,
6) we współpracy z wydziałem BiF rozliczanie przyznanych środków, dotacji oraz

przygotowanie i składanie odpowiednich sprawozdań,
7) współpraca z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim,
Urzędem Pracy i innymi jednostkami zewnętrznymi przy wdrażaniu wchodzących do
realizacji projektów,
8) udział w pracach związanych z przygotowaniem sprawozdań, ankiet i innych opracowań
dla
potrzeb Burmistrza oraz pozostałych instytucji zewnętrznych dotyczących wdrażania
projektów,
9) prowadzenie centralnego rejestru projektów i wniosków o środki pozabudżetowe, których
beneficjentem jest Gmina Pyrzyce,
10) kontrola działań związanych z trwałością projektu realizowanych przez komórki.
4.W zakresie drogownictwa:
1) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych,
2) przygotowanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
3) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, wewnętrznych oraz obiektów mostowych
usytuowanych na tych drogach,
4) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych
i wewnętrznych reklam i innych obiektów i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową,
5) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót niezwiązanych
z funkcjonowaniem drogi oraz naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego,
6) organizowanie ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez:
a) oznakowanie pionowe i poziome,
b) występowanie z wnioskiem do Starosty o zmianę organizacji ruchu drogowego
w związku z remontami dróg lub organizacjami imprez masowych prowadzonych przez
Gminę i jej jednostki,
c) prowadzenie współpracy z policją w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa
drogowego,
7) ustalanie nazw i oznaczanie tablicami ulic i placów,
8) zawieranie umów na dostawę energii do urządzeń oświetlenia drogowego,
9) przygotowanie przetargów na konserwację oświetlenia drogowego,
10) współpraca z operatorami sieci w zakresie rozwoju telefonizacji miasta i gminy Pyrzyce,
11) kontrola czytelności i zgodności ze stanem faktycznym znaków drogowych,
12) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz
obiektów mostowych,
13) udział w odbiorach robót wykonywanych na drogach gminnych i wewnętrznych,
14) opracowywanie planów modernizacji i budowy nowych linii oświetlenia drogowego,
15) nadzór na trwałością projektu.

