Referat Oświaty i spraw społecznych:
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz.
1432.
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893, z 2017 r. poz.
2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i poz. 650, M. P. z 2017 r. poz. 181
oraz z 2018 r. poz. 159.
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1490.
USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
Dz. U. z 2018 r. poz. 646; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1479 i poz. 1633.
USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508.
USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650 i poz. 1000.
USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 oraz z 2017 r.
poz. 1428.
USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu
zdrowia publicznego
Dz. U. z 2016 r. poz. 2216.
USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439 oraz z
2018 r. poz. 138.
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych

T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, poz. 1532 i poz.
1544.
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz.
1366.
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1543.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych
Dz. U. z 2017 r. poz. 2447.
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz.
1365.
USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej
T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 152 i poz. 1105.
USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574.
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149, poz. 650 i poz.
1544.
art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 oraz art. 9a, 9b i art. 48b ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.)
art. 17 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769, poz. 38, poz. 1985, poz. 1428, poz.1292)
ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie – cała (Dz. U. z 2018 r., poz. 450,
z późn. zm.)

art. 30 ust. 1, art. 5c ust. 1, 2 i 5, art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 oraz art. 35
ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.)

Referat Gospodarki Odpadami:

Art. 6 ust. 7, 6m oraz 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454)
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz.
1432.
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149, poz. 650 i poz.
1544.
Biuro Rady Miejskiej

24h, art. 90 ust. 1 i ust. 2, art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym (Dz. U. t.j. 2018 poz. 994 z późn.).

Art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1523).

§ 221 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.).

§ 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w
sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z
2002
roku,
Nr 5 poz. 46).
§ 6 ust. 1 i 4, § 23 ust. 7, § 28 ust. 3, § 43 Statutu Miasta Darłowo stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XI/94/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku t.j. z dnia 3

listopada
2016
roku
Zachodniopomorskiego
z 2016 roku poz. 4374).

Rady

Miejskiej

w

Darłowie

(Dz.

U.

Woj.

Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/124/95 Rady Miejskiej
w Darłowie z dnia 7 lipca 1995 roku w sprawie zasad nadawania „Honorowego
Obywatelstwa Miasta Darłowo” oraz przyznawania medalu „Zasłużony dla Miasta
Darłowo” zm. Uchwała Nr XLIII/411/2002 Radny Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 kwietnia 2002 roku, Uchwała Nr V/57/2003 Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 marca 2003 roku.
Pkt 1 i 5 Regulaminu przyznawania „Złotego Denara Eryka” stanowiącego
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/146/99 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28
października 1999 roku w sprawie ustanowienia wzoru „Złotego Denara Eryka”
oraz regulaminu jego przyznawania, zm. Uchwała Nr XLIII/412/2002 roku Rady
Miejskiej w Darłowie z dnia 29 kwietnia 2002 roku.

Referat Kadr i Organizacji

Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018.1260 z dn. 2018.06.28),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. 2018.936 z dn. 2018.05.17),

Ustawa z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 z dn.
2018.05.24),

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149, poz. 650 i poz.
1544.
Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24.09.2010 r. (Dz. U.2018.1382 ze zm.)

Ustawa z dnia 06.08.2010 o dowodach osobistych (Dz. U. 2017.1464 ze zm.)

REFERAT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I INWESTYCJI
Ustawa o samorządzie gminnym;
Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks cywilny
Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Prawo Zamówień Publicznych
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani na
środowisko
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020
Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Darłowie
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997
r. Nr 78, poz. 483 z późn.).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018
r., poz. 1401 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1932 ).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r.
poz.1928).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz.2067, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. 2017 poz. 2195 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2018,
poz. 913 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2018,
poz. 995 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018
r., poz. 620).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z
późn.zm.).
Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2018 r. poz. 799 z późn.zm.).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1897).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018 r. poz. 151).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2017 r. , poz. 1261, z późn.zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018,
poz.1471 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202 z
późn.zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 roku, poz.1557, z późn.zm.).
Stanowisko ds. przedsiębiorczości
Ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487),

w

trzeźwości

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Dz. U. z 2018
poz. 646),
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.
o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. Dz. U
z 2018 poz. 647),

ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 poz.649)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2017, poz.
2200 ),
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2017 poz. 2136),
Ustawa z dnia 15.11.1984 prawo przewozowe (Dz. U. 2015 poz.),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10.04.2012 w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 poz. 202)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne
związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie
i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 poz. 916)
KPA z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2047 poz. 1257),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi
hotelarskie (Dz. U. 2017 poz. 2166)
Stanowisko ds. ochrony środowiska
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz.
1614),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1257),
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 9Dz. U. z 2017 r., poz. 1566),
ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1152 ),

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 poz. 1840
.j.t),
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.),
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2017 r., poz. 1579),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia
2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu
w przypadku udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w
zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419 z późn.zm.),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 799),
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649),
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z
2015 r., poz. 2058),
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1875 t.j.),
ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 827).

Straż Miejska.
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych” Dz.U.2018.928 t.j. z
dnia 2018.05.17

Referat zamówień publicznych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017r., poz. 1579, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1880)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów
ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127)
Urząd Stanu Cywilnego
Konwencja Nr 3 dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu
cywilnego sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. (Dz. U. 2003 Nr 172,
poz. 1667).
Konwencja Nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i
dokumentów sporządzona w Atenach dnia 15 września 1977 r. (Dz. U. 2003 Nr
148, poz. 1446).
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczące
jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich
oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej uchylające
rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000 (Dz. Urz. L 338, 23.12.2003, s. 1-29).
Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych
aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U.
2004 Nr 166, poz. 1735).

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
2016 poz. 2064).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017
poz. 682).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018,
poz. 155).
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 2015,
poz. 1792).
Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2016
poz.10).
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 2018,
poz. 400).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w
sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
(Dz. U.2015 poz. 194 z późn. zm. ).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie
przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U 2015
poz. 204).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji
stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 1904).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w
sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U.2015 poz. 180).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów
karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U 2017, poz. 2305).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty
zgonu (Dz.U. 2015 poz. 231).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w
sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i
odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2018, poz. 279).

Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i
rozwodów obywateli polskich (Dz. U. z 1947 r. Nr 14, poz. 51).
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń
stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób
określony

