Rejestry, ewidencje, archiwa (w tym nieudostępnione w BIP)
W Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa
wg przedstawionego poniżej wykazu.
Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019.1429 t.j.)
z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019.1781 t.j.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz regulacjami wewnętrznymi:
WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI PROWADZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
I. Referat Ogólno – Organizacyjny
1. Dziennik korespondencji przychodzącej
2. Dziennik korespondencji wychodzącej
3. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
4. Rejestr ogłoszeń do publicznej informacji
5. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
6. Ewidencja zbiorów bibliotecznych
7. Ewidencja wydanych kluczy
8. Rejestr Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
9. Rejestr instytucji kultury
10. Rejestr jednostek organizacyjnych
11. Ewidencja ilościowa składników majątkowych, których wartość zakupu jest wyższa
niż 200zł
12. Ewidencja ilościowo – wartościowa składników majątkowych, których wartość zakupu
przekracza 1.000 zł
13. Rejestr uchwał Rady Miejskiej
14. Rejestr uchwał komisji Rady Miejskiej
15. Rejestr wniosków i interpelacji radnych
16. Rejestr wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz
spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
17. Rejestr delegacji służbowych
18. Rejestr przebiegu pojazdu
19. Rejestr wyjść służbowych
20. Rejestr wyjść prywatnych
21. Rejestr wypłaconych świadczeń z ZFŚS
22. Rejestr wydawanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
23. Rejestr akt osobowych
24. Rejestr badań lekarskich
25. Rejestr szkoleń BHP
26. Rejestr szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników
27. Rejestr emerytów i rencistów

28. Rejestr umów cywilnoprawnych
29. Rejestr nośników informatycznych
30. Rejestr udostępniania danych z monitoringu w budynku Urzędu
31. Rejestr zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń burmistrza jako organu gminy
32. Rejestr upoważnień osób (podmiotów) do działania w imieniu burmistrza jako organu
gminy
33. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
34. Rejestr zbioru aktów normatywnych własnych kierownictwa urzędu
35. Rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio ( w tym na jednostki podległe)
36. Ewidencja petycji, postulatów i inicjatyw obywateli
37. Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej
38. Rejestr wydatków
II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Ewidencja umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
Ewidencja udostępniania danych osobowych
Ewidencja Rejestr Incydentów

III. Referat Finansowo – Budżetowy
1. Rejestr zakupu i sprzedaży
2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych
3. Ewidencja pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnoprawnych
4. Ewidencja podatkowa nieruchomości
5. Ewidencja księgowa podatków i opłat lokalnych
6. Rejestr wydanych weksli i udzielonych poręczeń
7. Ewidencja tytułów wykonawczych
8. Rejestr zaświadczeń podatkowych
9. Rejestr wniosków o ulgi i zwolnienia podatkowe
10. Rejestr wniosków o udostępnienie danych
11. Ewidencja wpływów z tytułu opłaty targowej
12. Ewidencja wpływów z tytułu udziałów i dochodów w urzędach skarbowych/
Ministerstwie Finansów
13. Rejestr deklaracji podatkowych
14. Rejestr udzielonej pomocy de minimis
15. Rejestr udzielonej pomocy publicznej
16. Rejestr zaświadczeń w sprawach wieczystego użytkowania gruntu i spłaty należności
wobec budżetu gminy
17. Rejestr zwrotów opłaty skarbowej
18. Zwrot podatku akcyzowego
19. Rejestr zawiadomień w sprawie zmiany wysokości należności objętych tytułami
wykonawczymi
20. Rejestr postanowień w sprawie zarachowania wpłaty/nadpłaty

21. Rejestr wniosków o ulgi i zwolnienia podatkowe
22. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
IV. Referat Urząd Stanu Cywilnego
1. Rejestr pesel
2. Rejestr mieszkańcy
3. Rejestr dowodów osobistych
4. Rejestr wyborców
5. Ewidencja udostępnienia danych osobowych z rejestru mieszkańców
6. Ewidencja udostępnienia danych osobowych z rejestru pesel
7. Ewidencja udostępnienia danych osobowych z teczek dowodowych mieszkańców
8. Ewidencja wydanych zaświadczeń meldunkowych
9. Ewidencja wielojęzycznych formularzy
10. Ewidencja wydanych zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
11. Ewidencja wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania
12. Ewidencja wydanych pełnomocnictw do głosowania
13. Ewidencja wydanych zaświadczeń o zgłoszeniu zawieszenia certyfikatów
14. Ewidencja potwierdzenia za zgodność z oryginałem dowodu osobistego
15. Rejestr mężczyzn na potrzeby ewidencji wojskowej
16. Rejestr kobiet na potrzeby ewidencji wojskowej
17. Rejestr BUSC
18. Ewidencja wydanych odpisów aktów
19. Ewidencja wydanych zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego obywatela RP
za granicą
20. Ewidencja zaświadczeń do ślubu konkordatowego
21. Ewidencja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
22. Ewidencja sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego
23. Ewidencja zmiany imion i nazwisk
24. Ewidencja zapewnień do ślubu
25. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
26. Rejestr wydatków
V. Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ewidencja wniosków o dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji właścicielom
psów i kotów.
3. Ewidencja wniosków o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psów agresywnych.
4. Rejestr wniosków o udzielenie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego
przewozu osób.
5. Ewidencja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
6. Rejestr gospodarstw rolnych
7. Ewidencja wydanych zaświadczeń i oświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego

8. Ewidencja złożonych wniosków i wydanych decyzji zezwalających na usunięcie
drzew i krzewów
9. Ewidencja złożonych wniosków i sporządzonych protokołów związanych
z oszacowaniem strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
10. Ewidencja zgłaszanych polowań zbiorczych
11. Ewidencja miejscowości ulic i adresów (EMUiA)
12. Rejestr wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy
Strzelce Krajeńskie
13. Rejestr zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
14. Rejestr wyrobów zawierających azbest
15. Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
16. Ewidencja decyzji/zezwoleń na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym
niezwiązanej z zarządzaniem drogami oraz pobieranie z tego tytułu opłat.
17. Rejestr wypadków przy pracy
18. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
19. Rejestr wydatków
VI. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
1. Ewidencja nagród i wyróżnień przyznanych w dziedzinie sportu
2. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
3. Rejestr udostępnienia monitoringu miejskiego
4. Ewidencja udostępniania danych osobowych w referacie IR
5. Ewidencja środków trwałych
6. Ewidencja inwestycji komunalnych
7. Rejestr zamówień publicznych
8. Rejestr umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
9. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
10. Rejestr wydatków
VII.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

1. Ewidencja nieruchomości gminnych
2. Rejestr zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
3. Ewidencja decyzji o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
5. Rejestr zaświadczeń
6. Ewidencja wniosków o wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego
7. Ewidencja decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowania obiektu
8. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
9. Rejestr wydatków

