Burmistrz Wołomina
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – samorządzie gminnym (tj.z 2011 roku
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.). Organem wykonawczym gminy jest wójt/ burmistrz/
prezydent miasta.
Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go
przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie może być osoba, która nie jest obywatelem
polskim.
Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w
mieście położonym na terytorium tej gminy. W miastach powyżej 100.000 mieszkańców, organem
wykonawczym jest prezydent miasta. Dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym.
Burmistrz wybierany jest na 4 letnią kadencję w wyborach powszechnych, równych,
bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
Zadania Burmistrza Wołomina:
art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – samorządzie gminnym (tj.z 2011 roku Dz.U. Nr 142 poz.
1591 z późn.zm.) określa, jakie zadania realizuje organ wykonawczy gminy, czyli:
Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie określa szczegółowe zadania
Burmistrza, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Do zadań i kompetencji Burmistrza należy, w szczególności:
1. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy m.in. wobec Zastępców,
Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
3. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
4. Prowadzenie bieżących spraw Gminy,
5. Informowanie o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i
gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych, ogłaszanie budżetu gminy i
sprawozdań z jego wykonania,
6. Realizacja budżetu Gminy
7. Nadzór nad przygotowywaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i wniosków
Radzie,
8. Przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organom nadzoru,
9. Przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonania uchwał Rady,
10. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

11. Dokonywanie podziałów zadań, kompetencji, odpowiedzialności, a także rozstrzyganie
sporów kompetencyjnych,
12. Wydawanie decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej,
13. Pełnienie funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy,
14. Udzielanie pełnomocnictw, działającym jednoosobowo kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej,
15. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
16. Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek
organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
17. Współpraca z Komisarzem Wyborczym w zakresie przekazywania informacji do
Rejestru Korzyści przez osoby pełniące funkcje publiczne w Gminie Wołomin,
18. Dokonywanie analizy składanych oświadczeń majątkowych oraz współpraca z
właściwymi urzędami skarbowymi w zakresie przekazywania im przez Burmistrza
oświadczeń o stanie majątkowym osób, zobowiązanych przepisami prawa do ich
złożenia,
19. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa,
Regulamin oraz uchwały Rady;
20. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina Wołomin
posiada udziały;
21. Koordynacja działań w zakresie dbałości o czystość i porządek w Gminie, utrzymanie i
eksploatacja wysypiska odpadów komunalnych,
22. Nadzór nad zaspokajaniem potrzeb z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymanie
terenów rekreacyjnych urządzeń sportowych,
23. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

