Załącznik do zarządzenia Nr 8/K/2014
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 8 maja 2014 r.

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Regula mi n Urzędu Gmin y w Wielopolu Skrz yński m zwan y dalej „Regula mine m” określa:
1) szczegółową organizację i zakres działania Urzędu Gmin y,
2) strukturę wewnętrzną Urzędu,
3) zakres y działania kierownictwa Urzędu, poszczególn ych ko mórek organizac yj n ych
i sa modzieln yc h stanowisk prac y.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Urzędu bez względu
na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowanie stanowiska.
§ 2
1. Urząd realizuje zadania w ynikające:
1) z ustaw y z dnia 8 marca 1990 r. o sa morządzie gminn ym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z
późn. z m.),
2) z ustaw y z dnia 17 ma ja 1990

podziale zadań i kompetencji określon ych w ustawach

szczególn yc h pomiędz y organ y gmin y a organ y administracji rządowej /Dz. U. Nr 34 z
1990 poz. 198 z późn. z m./ oraz inn yc h przepisów szczególn ych/,
3) ustaw y z dnia 24 lipca 1998 r. o z mianie niektór ych ustaw określając yc h kompetencje
organów administracji publicznej –w

związku z refor mą ustrojową państwa /Dz.U. Nr

106 poz. 668 z późn.z m./,
4) z niniejszego Regula minu.
2. Ilekroć

w

Regula minie

organizac yjn ym

Urzędu

Gmin y

w

Wielopolu

Skrz yński m

jest mowa o:
1) gminie – należ y przez to rozumieć Gminę Wielopole Skrz yńskie,
2) Radzie Gmin y - należ y przez to rozumieć Radę Gmin y w Wielopolu Skrz yński m,
3) Regula minie

organizac yjn ym

Urzędu

-

należ y

przez

to

rozumieć

Regula mi n

Organizac yj n y Urzędu G min y w Wielopolu Skrz yński m,
4) Urzędzie - należ y przez to rozumieć Urząd G min y w Wielopolu Skrz yński m,
5) Wójcie - należ y przez to rozumieć Wójta Gmin y Wielopole Skrz yńskie,
6) Sekretarzu - należ y przez to rozumieć Sekretarza Gmin y Wielopole Skrz yńskie,
7) Skarbniku - należ y przez to rozumieć Skarbnika Gmin y Wielopole Skrz yńskie,
8) Kierownikach Referatu - należ y przez to rozumieć Kierowników Referatów Urzędu G min y
w Wielopolu Skrz yński m.
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§ 3
1. Siedziba Urzędu znajduje się w Wielopolu Skrz yński m 200.
2. Urząd Gmin y jest aparate m pomocnicz ym Wójta Gmin y.
3. Urząd Gmin y jest pracodawcą dla zatrudnion ych w ni m pracowników.
4. Urząd realizuje zadania w ynikające:
1) z w ykon ywa nia przez Wójta:
a) funkcji organu w ykona wczego G min y,
b) uchwał Rad y G min y,
c) działalności w ykonawczo – zarządzającej, służącej realizacji zadań G mi n y,
d) kompetencji

ad ministracji

rządowej,

zlecon ych

G minie

na

moc y

ustaw

lub przejęt ych na podstawie porozu mień,
e) zadań publiczn yc h powierzon ych gminie w drodze porozu mień mi ędz yg mi nn ych lub
zawart yc h z powiate m.
2) Wykon ywania przez Wójta funkcji:
a) kierownika Urzędu,
b) organu w ydającego dec yzje w ind ywidualn yc h sprawach z zakresu administracji
publicznej,
c) zwierzchnika

służbowego

w

stosunku

do

kierowników

gminn yc h

jednostek

organizac yj n ych.
Rozdział II
Kierow anie działalnością Ur zędu
§ 4
1. Pracą Urzędu kieruje Wójt prz y pomoc y: Zastępc y Wójta i Sekretarza Gmin y.
2. Wójt kieruje Urzęde m na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność
za w yniki prac y całego Urzędu.
3. Wójta w czasie nieobecności w prac y zastępuje Zastępca Wójta, a w razie nieobecności
Wójta i Zastępc y Wójta zastępstwo pełni Sekretarz.
4. Zakres

zastępstwa,

o

któr ym

mowa

w

w odrębn ym upoważnieniu.
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ust.3

rozciąga

się

na

spraw y

określone

§ 5
1. Wójt kieruje bieżąc ymi sprawa mi gmin y i odpowiada za prawidłową realizację ko mpetencji i
zadań określon yc h przepisa mi prawa, a w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2) w ykon ywanie

uprawnień

zwierzchnika

służbowego

wobec

wsz ystkich

pracowników

Urzędu oraz kierowników gminn yc h jednostek organizac yj n ych,
3) opracowanie projektu i realizację budżetu gmin y,
4) wojskowość i obronę c ywilną,
5) rejestrację stanu c ywilnego, ewidencję ludności i w yda wanie dowodów osobist yc h,
6) inspirowanie, wspieranie społeczn yc h i gospodarcz ych inicjat yw lokaln yc h służąc yc h
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,
7) współdziałanie z organizacja mi gospodarcz ymi, społeczn ymi, polit yczn ymi, zawodow ymi,
kulturaln ymi w celu w ykorz ys tana ich opinii, wniosków, inicjat yw,
8) stwarzanie warunków do rozwijania handlu, w t ym organizowanie targowisk, wspieranie
rozwoju sieci usług,
9) zapewnianie warunków do podej mowania przez różne podmiot y działalności gospodarczej
na terenie g min y,
10) zapewnianie prawidłowego funkcjonowania i rozwoju sieci szkół, placówek oświatowo w yc howa wcz ych i opiekuńcz yc h,
11) utrz yma nie i rozwój baz y dla działalności kulturalnej,
12) podej mowanie działań na rzecz popraw y stanu ochron y porządku i bezpieczeństwa
publicznego, w t ym na rzecz prewencji i zapobiegania przejawo m patologii społecznej,
13) podej mowanie
w

t ym

działań

zakresie

z

na

rzecz

kluba mi

rozwoju

sportow ymi,

kultur y

fiz ycznej

gmi nn ymi

i

sportu,

jednostka mi

współpraca

organizac yj n ymi,

stowarz ys zenia mi i organizacja mi społeczn ymi,
14) przedkładanie

projektów

uchwał,

materiałów

analiz,

sprawozdań

i

infor macji

pod obrad y Rad y,
15) przedkładanie uchwał Rad y Wojewodzie do legalizacji, a uchwał i zarządzeń budżetow ych
Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
16) prz yj mowanie mi eszkańców w sprawach skarg i wniosków,
17) rozpatr ywa nie i udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zap yt ania i wnioski radn ych a
także

wnioski,

postulat y

i

skargi

wpł ywające

do

Urzędu

na

piś mie

od mieszkańców, organizacji społeczn yc h, i polit yczn yc h,
18) w ydawanie dec yzji w sprawach ind ywidualn ych z zakresu administracji publicznej,
19) nadzór

nad

właściw ym

prz ygotowanie m

i

przebiegie m

powierzon yc h

procesów

inwest yc yjn yc h, w t ym zapewnienie m właściwego projektowania i w ykonawstwa,
20) ochronę przeciwpożarową,
21) budowę, modernizację i utrz ymanie dróg gminn ych,
22) w ydawanie właściw ym organom poleceń z mierzając ych do usunięcia bezpośredniego
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zagrożenia

sanitarnego,

epide miologicznego,

środowiska

naturalnego

i bezpieczeństwa,
23) kierownictwo zorganizowaną akcją społeczną (klęski ż ywiołowe),
24) wprowadzanie obowiązku świadczeń osobist yc h i rzeczow ych na cele zorganizowanej
akcji społecznej w celu zwalczania klęsk ż ywiołow ych,
25) nakładanie

na

przewozowego

przewoźnika
jeżeli

jest

obowiązku
to

zawarcia

niezbędne

ze

umow y

względu

na

o

w ykonanie
potrzeb y

zadania

obronności

lub bezpieczeństwa państwa bądź klęski ż ywiołowej,
26) określa organizację Urzędu i zapewnia warunki dla sprawnego funkcjonowania, zleca
przeprowadzenie ocen pracowników,
27) podej muje

dec yzje

majątkowe

dot yczące

zw ykłego

zarządu

mienie m

gmin y

w obowiązując ym tr ybie.
2. W ra mach zakresu kompetencji i określon ych obowiązków, o

któr yc h mowa w punkcie 1

niniejszego paragrafu, Wójt określa zadania oraz kieruje i nadzoruje ich realizację przez
stanowiska kierownicze:
1) Sekretarza G min y - Kierownika Ref. d/s Społeczn ych i Ob ywatelskich,
2) Skarbnika Gmin y - Kierownika Referatu Budżetu i Finansów,
3) Pełnomocnika d/s ochron y infor macji niejawn ych,
4) Kierownika Urzędu Stanu C ywilnego,
5) Kierownika Referatu Inwest ycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki
Ko munalnej, Rolnictwa i Ochron y Środowiska,
6) Kierownika Referatu Rozwoju.
§ 6
1. Zastępca Wójta w ykonuje zadania w yznaczone przez Wójta. Zapewnia w powierzon ym mu
zakresie kompleksowe rozwiąz ywa nie proble mów w ynikając ych z zadań g min y.
2. Do zadań Sekretarza G mi n y należ y zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania
Urzędu oraz należ yta organizacja prac y biurowej, a w szczególności:
1) pełnienie funkcji kierownika Referatu do Spraw Społeczn yc h i Ob ywatelskich,
2) prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta oraz przekaz ywanie ich do realizacji,
3) sporządzenie projektów zarządzeń dot yc ząc ych organizacji prac y Urzędu,
4) zapewnienie

przestrzeganie

przez

pracowników

postanowień

Regula minu

Organizac yjnego Urzędu,
5) prawidłowe zorganizowanie stanowisk prac y w Urzędzie, określenie zakresów cz ynności,
uprawnień i odpowiedzialności pracowników na nich zatrudnion yc h w yposażenie ich w
niezbędne środki do w ykon ywania prz ydzielon ych zadań,
6) należ ytą organizację i ciągłość prac y Urzędu prz y obsłudze ob ywateli - inicjowanie i
wdrażanie usprawnień w t ym zakresie,
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7) nadzór

nad

ter minowością

w ykon ywania

przez

pracowników

zadań,

udzielanie m

odpowiedzi na skargi, wnioski i postulat y mieszkańców,
8) kontrola w zakresie jakości i ter minowości prz ygotowania materiałów na sesje Rad y,
odpraw y Wójta, udzielanie odpowiedzi radn ym na ich zap ytania i wnioski,
9) sprawowanie nadzoru nad d ys c ypliną prac y w Urzędzie,
10) dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodow ych pracowników we wsz ystkich for mach
kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego,
11) zapewnienie ochron y infor macji niejawn yc h w Urzędzie przez pracowników,
12) zapewnienie

materiałowo

–

techniczn ych

warunków

prac y

w

Urzędzie

oraz inicjowanie i wdrażanie postępu w t ym zakresie,
13) nadzór nad stosowanie m instrukcji kancelar yjnej i jednolitego rzeczowego w ykazu akt na
wsz ystkich stanowiskach prac y w Urzędzie,
14) prz yj mowanie ustn yc h oświadczeń ostatniej woli spadkodawc y, stwierdzanie zgodności
odpisu z or yginałe m,
15) koord ynowanie obsługi prawnej Urzędu.
16) prz yj mowanie oraz dokon ywa nie analiz y oświadczeń majątkow yc h składan yc h Wójtowi
przez pracowników Urzędu oraz kierowników gminn ych jednostek organizac yj n ych,
17) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,
18) nadzór nad przeprowadzanie m naboru i służb y prz ygotowawczej pracowników,
19) dekretowanie korespondencji niezadekretowanej przez Wójta,
20) nadzór nad wprowadzanie m i treścią infor macji do Biulet ynu Infor macji Publicznej,
21) w ykon ywanie wszelkich cz ynności z zakresu prawa prac y wobec Wójta niezastrzeżon yc h
dla przewodniczącego Rad y,
22) w czasie nieobecności Sekretarza jego obowiązki, z w yłączenie m kierownika referatu
przej muje

Zastępca

Wójta

lub

Wójt.

Obowiązki

kierownika

referatu

przej muje

w yz naczon y przez Sekretarza pracownik,
23) pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Infor macji Niejawn yc h, zarządzanie Pione m
Ochron y.
3. W ra mach w ykon ywania zakresu zadań i obowiązków określon yc h w ust. 2 Sekretarz Gmin y
uprawnion y jest do w ydawania pracownikom poleceń służbow ych.
4. Do zadań Skarbnika Gmin y należ y w szczególności:
1) pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gmin y i Kierownika Referatu Budżetu i
Finansów,
2) prowadzenie jawnej gospodarki budżetowo – finansowej gmi n y,
3) prz ygotowanie

projektów

budżetu

i

infor ma cji

o

stanie

mi enia

komunalnego,

4) w ykon ywanie budżetu, finansowanie bieżącej działalności gmin y z uwzględnienie m zasad
d ysc yplin y budżetowej,
5) opracow ywa nie sprawozdań z w ykonania budżetu,
6) opracow ywa nie projektów planów finansow yc h zadań zlecon ych,

6

7) nadzorowanie gospodarki finansowej w gminn yc h jednostkach organizac yj n ych gmin y,
8) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,
9) współpraca z bankie m w zakresie obsługi budżetu,
10) finansowanie

inwest ycji

i

re montów

oraz

dokon ywanie

odpowiednich

rozliczeń,

5. W ra mach zakresu działania określonego w pkt. 4 Skarbnik Gmin y uprawnion y jest do:
1) sprawowania kontroli we wsz ystkich referatach i sa modzieln ych stanowiskach prac y oraz
w ydawania stosown ych poleceń,
2) określania zadań, kontrolowania i rozliczania z ich realizacji pracowników w Referacie
Budżetu i do nadzoru nad Referate m.
Rozdział III
Strukt ura organizacyjna Ur zędu
§ 7
Tworz y się w Urzędzie następujące wewnętrzne komórki organizac yj ne.
1. Urząd Stanu C ywilnego, w skład którego wchodzą stanowiska:
1) Kierownik USC,
2) Z-ca kierownika USC.
2. Referat d/s Budżetu i Finansów, w skład którego wchodzą stanowiska prac y:
1) Skarbnik

Gmin y

–

Główn y

Księgow y

Budżetu,

w ykonuje

równocześnie

funkcję

kierownika tego referatu,
2) d/s księgowości budżetowej i podatkowej oraz obsługi księgowej organów sa morządu
mi eszkańców wsi,
3) d/s podatków i opłat,
4) d/s obsługi kasowej Urzędu,
5) d/s podatków od środków transportow ych.
3. Referat

d/s

Społeczn ych

i

Ob ywatelskich,

którego

pracą

w skład którego wchodzą stanowiska prac y:
1) d/s obsługi Rad y G min y,
2) d/s kadrow ych,
3) d/s ewidencji ludności,
4) d/s dowodów osobist yc h,
5) d/s wojskow yc h,
6) d/s obsługi sekretariatu i obsługi sa morządów wiejskich,
7) d/s archiwu m,
8) d/s obron y c ywilnej,
9) d/s gospodarcz yc h,
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kieruje

Sekretarz

Gmin y,

10) d/s ob ywatelskich (zgromadzeń i zbiórek publiczn yc h),
11) sprzątaczka,
12) infor mat yc y,
13) stanowisko ds. bhp.
4. Pion Ochron y, którego pracą kieruje Pełnomocnik d/s ochron y infor macji niejawn ych.
Kancelaria Doku me ntów Niejawn ych Urzędu wchodzi w skład Pionu Ochron y.
5. Referat Inwest ycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochron y Środowiska, w skład którego wchodzą stanowiska prac y:
1) Kierownik referatu,
2) d/s rolnictwa, leśnictwa, handlu, usług,
3) d/s inwest ycji,
4) d/s ochron y środowiska, gospodarki komunalnej,
5) d/s gospodarki grunta mi,
6) d/s ochron y przeciwpożarowej,
7) d/s dróg,
8) pracownic y gospodarcz y i kierowc y.
6. Radca Prawn y.
7. Referat Rozwoju, w skład którego wchodzą stanowiska prac y:
1) Kierownik referatu,
2) d/s poz yskiwania środków pomocow yc h,
3) d/s promocji gmin y,
4) d/s za mówień publiczn yc h.
8. Dopuszcza się łączenie stanowisk w ra mach jednego etatu.
9. Szczegółową strukturę komórek organizac yj n ych i stanowisk prac y określa załącznik
do Regula minu Organizac yjnego.
10. Referat y

i

sa modzielne

stanowiska

prac y

posiadają

odpowiednie

s ymbole

literowe

do oznaczania pis m i akt w prowadzon ych sprawach:
1) Referat d/s Społeczn ych i Ob ywatelskich – RSO,
2) Referat Budżetu i Finansów – RBF,
3) Urząd Stanu C ywilnego – USC,
4) Referat Inwest ycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochron y Środowiska – RR,
5) Referat Rozwoju – RRz,
6) Pion Ochron y Infor macji Niejawn yc h – POI N,
7) Zastępca Wójta- ZW,
8) Sekretarz G min y – S,
9) Skarbnik G min y – SG,
10) Radca Prawn y – RP,
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Rozdział IV
Zasady działania referatów
Zadania wspólne.
§ 8
Referat y i sa modzielne stanowiska prac y, każd y w zakresie ustalon ym w niniejsz ym Regula minie i
w szczegółow ych zakresach cz ynności podej mują działania i prowadzą spraw y związane z realizacją
zadań i kompetencji Wójta.
Należą do nich w szczególności:
1. opracow ywa nie propoz ycji do projektów budżetu gmin y, planów, progra mów gmin y,
2. opracow ywa nie propoz ycji z mian budżetow ych,
3. inicjowanie i podej mowanie przedsięwzięć organizac yj n ych w celu zapewnienia właściwej i
ter minowej realizacji powierzon ych zadań,
4. prz ygotow ywa nie

niezbędn ych

ma teriałów

i

w ykon ywanie

cz ynności

organizac yj n ych

związan yc h z pracą Rad y Gmin y,
5. prz ygotow ywa nie projektów uchwał pod obrad y Rad y Gmin y,
6. prz ygotow ywa nie propoz ycji załatwiania wniosków i postulatów radn ych i mi eszkańców
gmin y,
7. prz ygotow ywa nie dla potrzeb Wójta bieżąc ych infor macji, analiz o realizacji powierzon yc h
zadań,
8. współdziałanie

z

Urzęde m

Wojewódzki m,

Urzęde m

Marszałkowski m,

Starostwe m

Powiatow ym w zakresie ustalon ym odrębn ymi przepisa mi,
9. rzetelne i ter minowe rozpatr ywanie skarg kierowan ych do Wójta, prz yj mowanie interesantów
i udzielenie i m niezbędn ych w yjaśnień i infor macji,
10. dbałość o w ykon ywa nie zadań publiczn ych gmin y z uwzględnienie m interesów państwa,
gmin y i inn yc h jednostek oraz ind ywidualn yc h interesów ob ywateli,
11. ochrona infor macji niejawn ych,
12. zapewnienie właściwej i ter minowej realizacji zadań,
13. prz ygotow ywa nie okresow yc h ocen, analiz, infor macji i sprawozdań.
Zakresy działania pos zczególnych referatów i stanow is k pracy.
§ 9
1. Do zakresu działania Ur zędu Stanu Cyw ilnego
rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:
1) prowadzenie rejestrów stanu c ywilnego,
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należą spraw y z zakresu kodeksu

2) sporządzanie aktów stanu c ywilnego,
3) prz yj mowanie

stosown yc h

oświadczeń

w ynikając ych

z

kodeksu

rodzinnego

i opiekuńczego,
4) w ydawanie dec yzji administrac yjn yc h i zaświadczeń z zakresu stanu c ywilnego,
5) przekaz ywanie infor macji do inn yc h USC o sporządzan yc h aktach,
6) w ydawanie odpisów aktów stanu c ywilnego,
7) w ys tępowanie o nadanie, z mianę numeru PESEL,
8) wprowadzanie do rejestru PESEL dan yc h w związku ze sporządzenie m aktu urodzenia,
zgonu,
9) aktualizacja w rejestrze PESEL dan yc h, na podstawie zagranicznego dokume ntu stanu
c ywilnego,
10) prowadzenie pozostałej dokumentacji w ynikającej z przepisów ustaw y prawo o aktach
stanu c ywilnego, w t ym prowadzenie archiwu m USC,
11) sporządzanie sprawozdań stat yst yczn yc h GUS,
12) prz yj mowanie ustn yc h oświadczeń ostatniej woli spadkodawc y.
2. Do

zakresu

działania

Referatu

Budżetu

i

Finansów

należą

spraw y:

gospodarki budżetowej i finansowej, w ymiaru i poboru podatków i opłat, obsługi kasowej, w
szczególności:
A) W zakresie gospodarki budżetowej i finansowej:
1) kontras ygnowanie przez Skarbnika G min y dokume ntów stanowiąc ych podstawę do
w ydatkowania środków finansow ych oraz inn ych świadczeń majątkow yc h,
2) nadzór nad pracą Referatu Budżetu i Finansów,
3) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędn yc h dla
rachunkowości,
4) udzielanie bieżącego instruktażu i pomoc y w w ykon ywa niu bieżąc ych zadań,
5) opracow ywa nie

projektu

rocznego

budżetu

gmin y

oraz

przedkładanie

go w obowiązując ym tr ybie Radzie Gmin y,
6) prz ygotow ywa nie projektów uchwał w sprawach finansowo – budżetow ych gmi n y,
kierowan yc h

pod

obrad y

Rad y

G min y,

oraz

projektów

zarządzeń

Wójta

w zakresie gospodarki finansowej gmin y,
7) otwieranie niezbędn yc h rachunków bankow ych,
8) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu gmin y,
9) prowadzenie ksiąg rachunkow ych jednostki,
10) nadzór nad realizacją i rozliczanie m wpł ywów z t ytułu zobowiązań pieniężn yc h,
11) sporządzanie sprawozdań miesięczn ych, kwartaln yc h, półroczn yc h i roczn ych oraz
bilansu rocznego,
12) prowadzenie gospodarki fundusza mi będąc ymi w d yspoz yc ji gmin y,
13) prowadzenie spraw płacow yc h pracowników,
14) nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminn ych jednostek organizac yj n ych,
15) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izba mi i Urz.Skarbow ym,
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16) prowadzenie ewidencji mienia gmi n y.
B) W zakresie w ymiaru oraz poboru podatków i opłat:
1) prowadzenie ksiąg rachunkow ych dla podatków i opłat,
2) zbieranie

ma teriałów

infor mac yj n ych

potrzebn ych

do

ustalenia

obowiązku

podatkowego,
3) naliczanie w ymi aru i pobór podatków oraz inn yc h należności pieniężn ych,
4) prowadzenie szczegółowej dokume ntacji z zakresu w ymiaru i poboru podatku,
w s yste mie infor mat yc zn ym w ra ma ch obowiązując yc h przepisów prawa,
5) wszcz ynanie postępowania egzekuc yj nego względe m osób zalegając yc h,
6) kontrola ter minowej realizacji zobowiązań i dokon ywanie rozliczeń inkasentów,
7) prowadzenie kontroli w zakresie zeznań podatkow ych w terenie, ustalanie now yc h
zobowiązań podatkow ych,
8) sporządzanie okresow yc h analiz i sprawozdań z zakresie podatków i opłat,
9) prowadzenie spraw umorzeń, ulg i zwolnień,
10) w ydawanie

zaświadczeń

o

stanie

majątkow ym

i

inn yc h

zaświadczeń

na podstawie prowadzon ych rejestrów,
11) prowadzenie spraw związan yc h ze zwrote m akc yz y zawartej w cenie oleju napędowego
w ra mach obowiązując yc h przepisów.
C) W zakresie podatku od środków transportow ych:
1) prowadzenie ewidencji podatkowej pojazdów mec haniczn yc h,
2) prz yj mowanie wpłat podatku od środków transportow yc h i ich rozliczanie,
3) wszcz ynanie postępowania egzekuc yj nego względe m osób posiadając yc h zaległości z
t yt ułu podatku od środków transportow ych.
D) W zakresie obsługi kasowej:
1) prz yj mowanie wpłat w gotówce,
2) podej mowanie gotówki z rachunków bankow ych czekie m na określone w ydatki,
3) sporządzanie raportów kasow yc h,
4) codzienne

uzgadniane

po

zakończeniu

wpłat

i

w ypłat

pozostałości

gotówki

w kasie z księgowością budżetową,
5) codzienne odprowadzanie wpłat gotówkow yc h na właściwe rachunki bankowe,
6) przestrzeganie obowiązując ych przepisów dot yc ząc ych przechow ywa nia w kasie
gotówki podjętej na w ypłatę w ynagrodzeń i inne określone w ydatki,
7) dokon ywanie w ypłat, a w szczególności rachunków gotówkow yc h,
8) prowadzenie

na

bieżąco

gospodarki

druka mi

ścisłego

zarachowania.

3. Do zakresu działania Referatu d/s Społec znych i Obyw atels kich należą spraw y: obsługi
Rad y G mi n y, organizacji i funkcjonowania Urzędu, ewidencji ludności dowodów osobist ych,
spraw wojskow yc h, współprac y z sa morząda mi wiejski mi, obronn yc h, bhp, obrona c ywilna.
A) W zakresie obsługi Rad y Gmin y:
1) realizowanie

zadań

związan ych

z
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organizacją

wewnętrzną

Rad y

Gmin y

i jej organów,
2) zapewnienie

organizac yj no

–

technicznej

i

mer yt or ycznej

obsługi

Sesji

Rad y

i posiedzeń Komisji,
3) sporządzanie

protokołów

w

Sesji

Rad y

i

posiedzeń

Ko misji

zgodnie

z postanowienie m zawart ym w regula minie,
4) prowadzenie ewidencji uchwał Rad y,
5) współudział w prz ygotowaniu infor macji, analiz niezbędn yc h dla podej mowania ocen
działalności sa morządowej gmin y przez Radę G min y,
6) współudział w opracow ywaniu projektów statutu i regula minu organów,
7) w ykon ywanie zadań związan yc h z w ybora mi, referendu m,
8) współdziałanie i organizowanie w yborów do organów sołectw.
B) W zakresie spraw organizac yjno – kadrow yc h:
1) prowadzenie akt osobow ych pracowników urzędu i kierowników podległ yc h jednostek
organizac yj n ych oraz inn yc h dokumentów związan ych ze stosunkie m prac y,
2) opracow ywa nie

projektów

pis m,

dec yzji

umów

o

pracę

w

sprawach

dot. nawiązania i rozwiązania stosunku prac y z pracownika mi Urzędu,
3) prowadzenie

ewidencji

w

zakresie

zatrudnian ych

i

zwalnian yc h

pracowników,

udzielon ych urlopów, planów urlopów oraz w zakresie d ysc yplin y prac y,
4) organizowanie i prowadzenie doku mentacji z prac związan ych z dokon ywanie m
okresow ych ocen kwalifikac yj n ych,
5) załatwianie spraw rentow yc h i e mer yt aln ych pracowników oraz członków rodzin po
pracowniku,
6) prowadzenie dokume ntacji w zakresie zadań szkoleniow ych pracowników,
7) prz ygotow ywa nie projektów zaświadczeń, świadectw prac y,
8) prowadzenie spraw związan yc h z badania mi profilakt yczn ymi pracowników,
9) w ykon ywanie cz ynności w ynikając yc h z prawa prac y wobec kierowników gminn yc h
jednostek organizac yjn yc h,
10) prowadzenie spraw dot yc ząc ych prakt yk studenckich i uczniowskich odb ywa n ych w
Urzędzie,
11) prowadzenie

spraw

związan yc h

z

nabore m

na

wolne

stanowiska

prac y,

w t ym prz ygotow ywanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
12) organizowanie

i

koord ynowanie

spraw

związan ych

ze

staża mi

absolwencki mi,

prz ygotowanie m zawodow ym, praca mi interwenc yjn ymi i robota mi publiczn ymi oraz
współpraca z Powiatow ym Urzęde m Prac y.
C) W zakresie spraw ewidencji ludności:
1) prowadzenie spraw związan yc h z za meldowanie m i w ymeldowanie m na terenie gmin y,
prowadzenie postępowań administrac yjn yc h w t ym zakresie,
2) w ydawanie poświadczeń me ldunkow yc h i zaświadczeń o stanie rodzinn ym,
3) udzielanie infor ma cji adresow ych,
4) prowadzenie rejestru stał ych mi eszkańców,
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5) prowadzenie stałego rejestru w yborców,
6) sporządzanie spisu w yborców,
7) pośredniczenie w prz yjęciu wniosku o nadanie numeru PESEL dla osob y obowiązanej
na podstawie inn ych przepisów do posiadania numeru PESEL.
D) W zakresie dowodów osobist ych:
1) prowadzenie

cz ynności

związan yc h

z

w ydawanie m

i

w ymianą

dokumentów

stwierdzając ych tożsa mość i prowadzenie w t ym zakresie pełnej dokume ntacji,
2) w ydawanie

zaświadczeń

o

utracie

dokumentów

potwierdzając yc h

tożsa mość,

prowadzenie postępowań w prz ypadku odnalezienia dokumentu.
E) W zakresie spraw wojskow ych:
1) Prowadzenie spraw związan yc h z kwalifikacją wojskową.
F) W zakresie spraw kancelar yjno – techniczn yc h:
1) obsługa biurowa kierownictwa Urzędu,
2) kierowanie

obiegie m

doku mentów

(prz ychodząc yc h

i

w ychodząc yc h)

w t ym poczta e-mail,
3) obsługa centrali telefonicznej, i faxu, ePUAP,
4) prowadzenie rejestru nieobecności pracowników Urzędu w godzinach prac y,
5) prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie przes yłek pocztow ych,
6) prz ygotow ywa nie dokumentów na komputerze,
7) w ykon ywanie zadań dot yc ząc ych organizacji prz yj mowania i załatwiania skarg
i wniosków ob ywateli,
8) organizowanie

obsługi

organizac yj no

-

technicznej

organów

sołectw,

w

t ym

prowadzenie dokume ntacji z zebrań i posiedzeń.
G) W zakresie spraw społeczno - administrac yjn yc h (stowarz ys zeń, zgromadzeń, zbiórek
publiczn ych) i bhp:
1) prz ygotow ywa nie
zawieszania

projektów

działalności,

dec yzji

w

spawach

rozwiąz ywa nia,

rejestracji,

likwidacji

i

z mian y

w ykreślenia

statutów,
z

rejestru

stowarz ys zeń, któr yc h zasięg działania nie przekracza terenu gmin y,
2) prowadzenie

rejestru

i

ewidencji

stowarz yszeń

o

zasięgu

działania

nie przekraczając ym obszaru gmin y,
3) prz ygotow ywa nie

projektów

dec yzji

odmawiając ych

prawa

zorganizowania

zgroma dzenia,
4) sprawowanie nadzoru nad przebiegie m zgromadzeń,
5) prz ygotow ywa nie zezwoleń na organizowanie i mprez ma sow yc h,
6) zapewnienie prawidłow yc h warunków bhp i p. poż. w Urzędzie oraz udzielania
pierwszej pomoc y.
H) W zakresie obron y c ywilnej gmin y i zarządzania kr yz ys owego:
1) w ykon ywanie zarządzeń Szefa Obron y C ywilnej Kraju, Wojewod y i Starost y,
2) opracow ywa nie i aktualizacja planów reagowania kr yz ysowego,
3) monitorowanie w ystępując ych klęsk ż ywiołow yc h i prognozowanie rozwoju s yt uacji,
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4) realizowanie polit yki infor mac yj nej związanej ze stane m klęski ż ywiołowej,
5) planowanie działalności w zakresie zadań OC,
6) opracowanie i aktualizowanie planu obron y c ywilnej gmin y,
7) kierowanie organizacją szkoleń i ćwiczeń OC,
8) nadzór nad utrz ymanie m sprawności urządzeń do ogłaszania alar mów,
9) planowanie i zaopatr ywanie w sprzęt i umundurowanie for ma cji OC,
10) prz ygotow ywa nie aktów prawn ych Wójta w zakresie oc,
11) prowadzenie ma gaz ynu sprzętu OC i sprawowanie nadzoru nad przechow ywanie m
sprzętu zgodnie z obowiązując ymi przepisa mi prawn ymi w t ym zakresie,
12) planowanie i w ykorz ystanie środków finansow yc h przeznaczon yc h na realizację zadań
OC,
13) sporządzanie obowiązując ych sprawozdań z realizacji zadań obronn y c ywilnej,
I) W zakresie spraw gospodarcz ych:
1) prowadzenie bieżąc ych napraw, konserwacji i re montów bud ynku UG,
2) gospodarka środka mi rzeczow ymi , druka mi, for mularza mi, zabezpieczenie mi enia
Urzędu,

dozór,

ochrona

i

zabezpieczenie

bud ynku

administrac yjnego

Urzędu

i w yposażenie w niezbędne urządzenia ochron y ppoż.,
3) prowadzenie ewidencji: inwentarza biurowego oraz przeprowadzenia inwentar yzacji,
prowadzenie

zaopatrzenia

ma teriałowo

–

technicznego

i ma teriałów biurow yc h, zakup niezbędnego sprzętu, progra mów, pras y,
4) gospodarka odzieżą ochronną, roboczą, zaopatr ywanie w środki cz ystości, realizacja
uprawnień

pracownicz yc h

w

t ym

zakresie,

5) gospodarka pieczęcia mi Urzędu, za mawianie pieczęci i tablic urzędow ych oraz
prowadzenie dokume ntacji w t ym zakresie.
J) W zakresie bezpieczeństwa infor macji:
1) zapewnienie

stosowania

w

Urzędzie

odpowiednich

zabezpieczeń

techniczn yc h

i w ykonania cz ynności organizac yjn yc h ma jąc ych na celu zapewnienie skutecznej
ochron y dan ych,
2) sporządzanie stosownej dokume ntacji w zakresie ochron y dan ych osobow yc h,
3) prz ygotow ywa nie wniosków do rejestracji zbiorów w GIODO,
4) ponoszenie odpowiedzialności za zaniedbania w zakresie właściwej ochron y dan yc h
osobow yc h.
K) W zakresie obsługi infor mat ycznej:
1) sprawowanie opieki nad serwera mi i zainstalowan ym na nich oprogra mowanie m,
2) sporządzanie kopii zapasow yc h baz dan ych na ko mputerach,
3) zakup sprzętu i części komputerow ych,
4) prowadzenie

rejestru

uż ywan ych

w

Urzędzie

progra mów

komputerow yc h

i ważności licencji,
5) udzielanie

pracownikom

Urzędu

pomoc y
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w

zakresie

obsługi

komputera

oraz

zainstalowanego oprogra mowania,
6) dbałość o instalowanie progra mów ant ywirusow ych,
7) prowadzenie BIP Urzędu i stron y internetowej gmin y.
L) W zakresie obsługi archiwum zakładowego:
1) gromadzenie,

przechow ywanie,

ewidencjonowanie

i

zabezpieczanie

materiałów

archiwaln ych w yt warzan ych w Urzędzie,
2) klas yfikowanie, kwalifikowanie i brakowanie ma teriałów archiwaln yc h znajdując ych
się z zasobie archiwum zakładowego,
3) przekaz ywanie akt do archiwum państwowego,
4) prz ygotow ywa nie z mian w obowiązując ych przepisach we wnętrzn ych dot ycząc yc h
działania archiwum i cz ynności kancelar yjn yc h,
5) bieżąca

kontrola

przestrzegania

instrukcji

kancelar yjnej

i

archiwalnej

w Urzędzie.
M) W zakresie spraw obronn yc h:
1) realizacja zadań związan yc h z nat yc hmiastow ym uzupełnianie m sił zbrojn ych,
2) prowadzenie i stała aktualizacja dokume ntacji w zakresie spraw obronn ych.
4. Do zadań Pionu Ochrony

należ y zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie

infor macji niejawn ych w szczególności:
A) Do zadań pełnomocnika ds. ochron y infor macji niejawn yc h należ y w szczególności:
1) zapewnienie przestrzegania ochron y infor macji niejawn yc h w Urzędzie,
2) kontrola

ochron y

infor macji

niejawn yc h

oraz

przestrzegania

przepisów

o ochronie t ych infor macji,
3) kontrola funkcjonowania kancelarii dokumentów niejawn ych,
4) przeprowadzanie postępowań sprawdzając ych, związan yc h z dostępe m do infor macji
niejawn yc h,
5) szkolenie pracowników w zakresie ochron y infor macji niejawn yc h,
6) opracowanie planu postępowania z ma teriała mi zawierając ymi infor macje niejawne.
B) Zadania w zakresie prowadzenia kancelarii dokume ntów niejawn yc h:
1) udostępnianie lub w yda wanie dokumentów niejawn yc h osobom posiadając ym stosowne
poświadczenie bezpieczeństwa,
2) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierając yc h infor ma cje niejawne,
3) nadzór nad obiegie m dokumentów niejawn yc h w Urzędzie,
4) kontrola

postępowania

z

dokume nta mi

zawierając ymi

infor macje

niejawne,

które został y udostępnione pracownikom.
5. Do zadań Referatu Inwestycji, Gospodar ki Pr zestr zennej, Drogow nictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictw a i Ochrony Środowiska należą spraw y planowania przestrzennego,
gospodarki grunta mi i mi enie m komunaln ym, ochron y środowiska, gospodarki odpada mi,
rolnictwa, prawa wodnego, geologicznego, gospodarki lokala mi, prowadzenia działalności
gospodarczej, działalności inwest yc yj nej gmin y, gospodarowania mi enie m komunaln ym,
współdziałanie z OSP, współpraca z organizacja mi pozarządow ymi, zadania w zakresie
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infrastruktur y drogowej, mostowej, placów, parkingów, transportu i oświetlenia:
A) W zakresie planowania przestrzennego:
1) sporządzanie

projektów

miejscow ych

planów

zagospodarowania

przestrzennego,

stosowanie niezbędn ych procedur,
2) podawanie do publicznej wiadomości treści, projektów mpz p, zbieranie uwag,
przedkładanie Radzie Gmin y do zatwierdzania,
3) prowadzenie spraw związan yc h ze sporządzenie m, z miana mi i aktualizacją studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin y,
4) ustalanie

warunków

zabudow y

i

zagospodarowania

terenu

i

prz ygotow ywanie

w t ym zakresie dec yzji administrac yjn yc h.
B) W zakresie ochron y środowiska:
1) zapewnienie warunków organizac yjn yc h i techniczn yc h niezbędn yc h dla ochron y
środowiska przed odpada mi oraz dbałość o utrz yma nie cz ys tości i porządku na terenie
objęt ym właściwością g min y w t ym organizowanie obioru odpadów komunaln yc h od
właścicieli nieruchomości na terenie gmin y,
2) Nadzorowanie właściwego opłacania

przez właścicieli nieruchomości należności z

t yt ułu gospodarowania odpada mi, księgowanie należności, wind ykacja należności,
prowadzenie sprawozdawczości w t ym zakresie,
3) zapewnienie transportu do w ywozu niecz ystości, likwidacja dzikich w ys ypisk itp./,
4) podej mowanie

cz ynności

administrac yjn yc h

w

zakresie

utrz ymania

cz ystości

i prawidłowego stanu sanitarnego gmin y i organizacji kontroli w t ym zakresie,
5) podej mowanie

cz ynności

zabezpieczając yc h

wodę

przed

zaniecz ys zczanie m

lub zabranianie wprowadzenia ścieków do wod y w prz ypadku wprowadzania przez
właściciela gruntu do wod y ścieków nie należ ycie ocz yszczon yc h,
6) prz ygotow ywa nie dec yz ji o dopuszczaln ym poziomie hałasu,
7) prz yj mowanie infor macji o w ytwarzan yc h odpadach inn yc h niż niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania w ytworzon ymi odpada mi,
8) sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dot ycząc yc h ochron y środowiska,
9) współdziałanie z poza gminn ymi inst ytucja mi i organizacja mi mając ymi na celu
ochronę środowiska,
10) podej mowanie działań w zakresie zbierania i ut ylizacji zwierząt ma rtw ych,
11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
12) realizacja progra mu usuwania azbestu z terenu gmin y,
13) w ydawanie

dec yzji

o

środowiskow yc h

uwarunkowaniach

zgod y

na

realizację

przedsięwzięcia.
C) W zakresie gospodarki grunta mi:
1) obrót

nieruchomościa mi

wiecz yste,

naje m,

gminn ymi

przekaz ywa nie

w
w

t ym
zarząd

sprzedaż,

dzierżawa,

uż ytkowanie

gruntów

gminn yc h

komunaln ym

jednostkom organizac yj n ym, nie posiadając ym osobowości prawnej,
2) komunalizacja mienia gminnego, prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiąc ych
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własność gmin y, w ystępowanie o dokon ywanie z mian w księgach wiecz yst ych,
3) podej mowanie cz ynności w zakresie ustalania nazw miejscowości, ulic adresów
i obiektów fizjograficzn yc h, oraz numerów porządkow yc h nieruchomości,
4) gospodarka grunta mi i w ywłaszczenie nieruchomości, prowadzenie spraw związan yc h
z zarządzanie m mienie m komunaln ym,
5) dokon ywanie podziałów nieruchomości.
D) W zakresie rolnictwa, leśnictwa , prawa wodnego, geologicznego:
1) współdziałanie w zakresie s ygnalizacji oraz nadzór nad zwalczanie m chwastów,
chorób i szkodników, załatwianie spraw związan yc h z opłata mi za w yłączenie gruntów
z produkcji rolnej,
2) w ydawanie zezwoleń na uprawę ma ku i konopi oraz prowadzenie pełnej dokume ntacji
w t ym zakresie.
3) współpraca ze służbą weter ynar yjną w zakresie zwalczania zaraźliw yc h chorób
zwierzęc ych,
4) nadzór nad targowiskie m,
5) realizacja zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, podej mowanie
działań

zapobiegając yc h

znęcaniu

się

nad

zwierzęta mi,

w ydawanie zezwoleń na posiadanie psa ras y uznanej za agres ywną,
6) ochrona terenów roln yc h i leśn ych, w t ym w ydawanie dec yzji na usunięcie drzew i
krzewów, oraz w ymierzanie kar pieniężn yc h za sa mowolne w ycięcie,
7) prowadzenie spraw związan yc h z hodowlą, ochroną zwierząt łown yc h, współdziałanie
z zarządca mi obwodów łowieckich,
8) prowadzenie postępowań administrac yjn yc h dot. uregulowania stosunków wodn yc h na
gruncie, współpraca ze spółka mi wodn ymi,
9) w ykon ywanie zadań w ynikając ych z prawa geologicznego i górniczego,
10) prowadzenie

G minnego

Rejestru

zab ytków,

współpraca

z

Wojewódzki m

Konserwatore m zab ytków,
11) organizowanie i sprawowanie opieki nad groba mi i c mentarza mi wojenn ymi,
12) utrz ymywa nie w estet yczn ym stanie miejsc pa mięci narodowej,
13) gospodarka transporte m sa mochodow ym Urzędu Gmin y, praca kierowców.
E) W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaż y napojów alkoholow yc h,
działalności komisji ds. rozwiąz ywa nia proble mów alkoholow ych:
1) w ykon ywanie
w

t ym

zadań

prz yj mowanie

związan yc h
a

następnie

z

obsługą

działalności

przekształcanie

w

wersję

gospodarczej,
elektroniczną

i przes yłanie do s yste mu wniosków o wpis, z mianę, zawieszenie, wznowienie,
w ykreślenie

w

Centralnej

Ewidencji

i

Infor macji

Działalności

Gospodarczej,

w ydawanie potwierdzeń prz yjęcia ww. wniosków,
2) w ydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholow yc h,
pobieranie należn yc h opłat, prowadzenie rejestru,
3) prz ygotow ywa nie

niezbędn yc h

projektów
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progra mów

w

zakresie

rozwiąz ywania

proble mów alkoholow ych i zwalczania narkomanii, koord ynowanie, prowadzenie
działań związan yc h z profilakt yką i rozwiąz ywanie m proble mów alkoholow ych
w ynikając yc h z ww. planów,
4) uczestnictwo

w

pracach

G minnej

Ko misji

ds.

Rozwiąz ywa nia

Proble mów

alkoholow yc h, zabezpieczenie warunków organizac yjno- techniczn yc h prac y Komisji.
F) W zakresie inwest ycji:
1) koord ynowanie całokształtu zadań w zakresie prz ygotowania i realizacji inwest ycji
gminn ych i kapitaln yc h re montów i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji
robót

w

t ym

zakresie,

organizowanie

odbiorów

końcow yc h,

ich

rozliczanie

i

przekaz ywanie obiektów uż ytkownikom,
2) kontrola i nadzór w zakresie realizowan yc h zadań inwest yc yj n ych oraz przedstawianie
wniosków cele m eli minowania niekorz ystn yc h zjawisk w ystępując ych w t ym zakresie.
G) W zakresie gospodarki lokala mi:
1) zarządzanie bud ynka mi gminn ymi oraz gospodarka lokala mi biurow ymi,
2) prowadzenie całości spraw związan yc h z kotłownią,
3) gospodarka

lokala mi

ko munaln ymi

-

bieżąca

eksploatacja,

przegląd y obiektów

i instalacji, zawieranie, z miana i rozwiąz ywa nie umów naj mu, cz ynsze i opłat y,
prowadzenie pełnej dokumentacji w t ym książki obiektu budowlanego,
4) spraw y dodatków mieszkaniow ych.
H) W zakresie organizacji robót publiczn yc h:
1) rozpoznawanie potrzeb w zakresie frontu robót publiczn ych w określon ych zadaniach
inwest yc yjno - re montow yc h,
2) sporządzanie

zapotrzebowania

oraz

prz ygotow ywanie

wniosków

do

PUP

w sprawie zatrudnienia bezrobotn yc h do prac publiczn yc h,
3) obsługa i organizacja prac publiczn yc h i interwenc yj n ych / nadzorowanie prac,
rozliczanie, ustalanie frontu robót itp./.
I) W zakresie gospodarki komunalnej:
1) Planowanie

oraz

nadzór

nad realizacją

zadań

dot yc ząc ych

budow y i

re montu

wodociągów, kanalizacji i ocz yszczalni ścieków,
2) Prowadzenie ewidencji urządzeń komunaln yc h,
3) Nadzór nad eksploatacją urządzeń komunaln yc h,
4) Ustalanie, pobór i egzekwowanie opłat za korz ystanie z urządzeń komunaln yc h
i świadczon ych usług.
J) W zakresie ochron y przeciwpożarowej:
1) prowadzenie dokume ntacji związanej z działalnością komendanta gminnego staż y
pożarnej,
2) prowadzenie rejestru Ochotnicz yc h Straż y Pożarn ych,
3) nadzór

nad

ochotnicz ymi

straża mi

pożarn ymi ,

ich

organizacją,

finansowo- gospodarczą i operac yjno - prewenc yjną,
4) współpraca z komendante m Powiatow ym Państwowej Straż y Pożarnej,
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działalnością

5) kontrola i nadzór w zakresie prewencji przeciwpożarowej, szkoleń podstawow ych i
specjalist yczn ych, działań kontrolno - repres yj n ych i gaśnicz ych,
6) prowadzenie akcji ratownicz ych w prz ypadkach klęsk ż ywiołow ych i katastrof.
K) W zakresie współdziałania z organizacja mi pozarządow ymi i inn ymi podmiota mi:
1) w ykon ywanie zadań określon ych w ustawie o działalności poż yt ku publicznego
i o wolontariacie,
2) opracowanie

progra mu

prz ygotowanie

współprac y

konkursu

ofert

na

z

organizacja mi

realizację

zadania

poż ytku

publicznego,

publicznego,

rozliczanie

i kontrola realizacji zadań objęt yc h konkurse m,
3) współpraca z organizacja mi pozarządow ymi w zakresie zlecania zadań publiczn yc h
związan yc h z profilakt yką alkoholową i przeciwdziałanie m narkomanii,
4) prowadzenie rejestru inst ytucji kultur y,
5) opiniowanie planów roz mieszczenia i rozwoju placówek służb y zdrowia,
6) współdziałanie z zespołe m opieki zdrowotnej w zakresie dostępności świadczeń
służb y zdrowia,
7) współdziałanie

w

przeprowadzaniu

powszechn yc h

akcji

zapobiegawczo-lecznicz yc h,
8) zgłaszanie organo m PIS prz ypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie
i zgonów na chorob y zakaźne nat yc hmiast po powzięciu o nich wiadomości.
L) W

zakresie

infrastruktur y

drogowej,

mostowej,

placów,

parkingów,

transportu,

oświetlenia:
1) realizacja zadań związan yc h z budową, modernizacją i utrz yma nie m dróg, placów,
parkingów,

chodników,

przepustów,

mostów

na

drogach

gminn yc h,

oświetlenia

ulicznego, prz ystanków oraz nadzór nad ich eksploatacją,
2) wnioskowanie w sprawach zaliczenia dróg do właściwej kategorii oraz z mian y t ych
klas yfikacji, zarządzanie droga mi gminn ymi,
3) w ydawanie zezwoleń na zaj mowanie pasa drogowego dróg gminn ych i lokaln yc h,
orzekanie o prz ywrócenie pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w
razie jego naruszenia,
4) organizacja ruchu drogowego na drogach gminn yc h,
5) zi mowe utrz yma nie dróg,
6) udzielanie, odmowa udzielenia, z miana lub cofnięcie licencji na w ykon ywa nie
transportu drogowego, w yda wanie, cofanie zezwoleń na w ykon ywanie przewozów
regularn ych.
6. Do zadań Radcy Prawnego należ y:
1) obsługa prawna Wójta, Rad y Gmin y i doradztwo prawne na rzecz kierowników
referatów i stanowisk prac y w zakresie prowadzon yc h zadań własn yc h gmin y,
zlecon yc h i powierzon ych,
2) opiniowanie pod względe m prawn ym i redakc yjn ym projektów zarządzeń, uchwał
kierowan yc h pod obrad y Rad y,
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3) prowadzenie spraw zastępstwa sądowego,
4) opiniowanie projektów umów i porozumień,
5) w ydawanie opinii prawn yc h dot ycząc ych nawiąz ywa nia i rozwiąz ywania stosunku
prac y oraz udzielania porad prawn yc h w pozostał yc h sprawach kadrow yc h,
6) doradztwo prawne na rzecz Rad y Gmin y, Wójta z dziedzin y prawa c ywilnego,
gospodarczego, mi enia komunalnego, prawa za mówień publiczn yc h.
7. Do zakresu działania Referatu Rozwoju należą spraw y:
1) prowadzenie

działań

w

zakresie

opracow ywania

dokume ntów

progra mow yc h

dla gmin y oraz monitoring realizacji zadań w ynikając ych z t yc h dokumentów,
2) sporządzanie ma teriałów infor mac yj n ych dla potrzeb Wójta G min y i Rad y G min y,
3) prowadzenie

stałego

monitoringu

fundusz y

unijn yc h

w

zakresie

możliwości

dofinansowanie

inwest ycji

poz yskania ich na realizację zadań gmi n y,
4) prz ygotow ywa nie

i

rozliczanie

wniosków

o

do regionaln yc h progra mów operac yj n ych i inn ych,
5) prz ygotow ywa nie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie (tzw. działania mi ękkie),
6) prz ygotow ywa nie i koord ynowanie prac związan ych z przeprowadzanie m przetargów
zgodnie z ustawą o za mówieniach publiczn ych, na zadania realizowane po uz ys kaniu
środków pomocow yc h,
7) realizowanie zadań w ynikając ych z przepisów ustaw y o promocji zatrudnienia
i inst ytucjach r ynku prac y (zarządzanie kapitałe m ludzki m),
8) prz ygotow ywa nie propoz ycji budżetow yc h w zakresie pro mocji gmin y,
9) gromadzenie

infor macji

i

prz ygotow ywa nie

materiałów

promując ych

gminę

na zewnątrz,
10) promocja

gmin y

w

lokaln yc h

i

ogólnopolskich

me diach

poprzez

utrwalanie

poz yt ywnego wizerunku gmin y,
11) organizacja współprac y partnerskiej międz y gminą Wielopole Skrz. a gmina mi
w kraju i za granicą,
12) w ykon ywanie zadań określon ych ustawą o usługach tur yst yc zn yc h,
13) współdziałanie z komórka mi organizac yjn ymi Urzędu na etapie prz ygotow ywa nia
postępowania w sprawie udzielenia za mówienia publicznego,
14) prowadzenie
dostaw y,

postępowań

usługi

i

związan ych

robot y

budowlane

z

udzielenie m
nap

odstawie

za mówień
ustaw y

publiczn yc h
prawo

na

za mówień

publiczn ych,
15) analiza prawidłowości sumowania za mówień publiczn yc h tego sa mego rodzaju poprzez
opiniowanie wszcz ynan ych za mówień, któr ych wartość nie przekracza 30 t ys. euro,
16) opracow ywa nie regula minów dot ycząc ych zasad udzielania za mówień publiczn yc h i
ich z mian,
17) opracow ywa nie roczn yc h sprawozdań z udzielon ych za mówień publiczn ych.
8. Kierow nicy Referatów kierują pracą podległ yc h referatów i odpowiadają przed Wójte m za
należ yte i ter minowe w ykon ywa nie zadań określon ych w niniejsz ym regula minie oraz
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udzielon ych przez wójta i mienn ych upoważnień do załatwiania w jego i mieniu spraw.
Do obow iązków kierowników referatów należ y w szczególności:
a) prz ygotow ywa nie pracownikom projektów ind ywidualn ych zakresów cz ynności określając yc h
i m szczegółowe zadania, obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności,
b) dążenie do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków i środków niezbędn ych do
w ykon ywania prz ydzielon yc h i m zadań i obowiązków,
c) organizowanie

i

koord ynowanie

w ykon ywania

zdań

i

obowiązków

w ynikając yc h

z przepisów prawa,
d) kontrola

i

bieżąc y

nadzór

nad

prawidłow ym

i

ter mi now ym

w ykon ywa nie m

zadań

i załatwianie m bieżąc yc h spraw,
e) dbałość o doskonalenie kwalifikacji zawodow yc h pracowników,
f) infor mowanie Wójta o stanie w ykonania zadania,
g) podej mowanie inicjat yw z mierzając ych do usprawnienia organizacji prac y i popraw y
jej efekt ywności,
h) pełne w ykorz ystanie możliwości pracowników zatrudnion yc h w referacie zapewniające
ciągłość prac y referatu zwłaszcza prz y obsłudze ob ywateli.
Rozdział V
Postanow ienia dotyczące zasad i trybu funkcjonow ania Ur zędu
§ 10
1. Wykaz y obowiązków i odpowiedzialności poszczególn yc h pracowników Urzędu zawierają
i mienne zakres y cz ynności pracowników.
2. Na czas nieobecności pracowników w prac y, ich zastępców w yznaczają bezpośredni
przełożeni.
3. Prz y z mianach personaln yc h pracowników Urzędu

obowiązuje protokolarne przekaz ywa nie

zakresów prac y i obowiązków.
4. Pis ma i dec yzje w yc hodzące na zewnątrz Urzędu podpisuje Wójt oraz osob y pise mnie do tego
upoważnione przez Wójta G min y w odrębn ym tr ybie.
5. Spraw y porządkowe i d ysc yplinarne pracowników Urzędu regulują odrębne postanowienia
Regula mi nu Prac y Urzędu.
6. Cz ynności biurowe, kancelar yjne regulują postanowienia instrukcji kancelar yjnej.
7. Urząd Gmin y jest cz ynn y od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.
§ 11
1. W Urzędzie G min y organizowane są odpraw y, narad y i spotkania. Te mat yka odpraw, narad i
spotkań oraz skład uczestników podlega uzgodnieniu z Wójte m.
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2. Odpraw y i narad y pracownicze są protokołowane, protokoł y sporządza i przechowuje
pracownik na stanowisku d/s kadrow yc h.
Rozdział VI
Przyj mowanie stron i załatwianie spraw, rozpatrywanie
§ 12
1. Prz yj mowanie stron i interesantów w Urzędzie odb ywa się codziennie w godzinach prac y
Urzędu.
2. Sekretarz G min y, Kierownic y referatów zobowiązani są zorganizować prz yj mowanie stron i
w t ym celu w ydają polecenia służbowe.
3. Senatorowie, posłowie, radni,

oraz przedstawiciele Sa morządu mieszkańców powinni b yć

prz yj mowani w sprawach związan yc h z w ykon ywanie m ich ma ndatu w pierwszej kolejności.
4. Pracownic y Urzędu prz yj mują interesantów w sprawach ind ywidualn yc h w godzinach prac y
Urzędu pojed ynczo w kolejności prz yb ycia ich na stanowisko prac y. Załatwiają spraw y w
mi arę

możliwości

odręcznie,

a

spraw y

w ymagające

prowadzenia

toku

postępowanie

najpóźniej w ter minach określon yc h w kpa, o cz ym infor mują stron y.
§ 13
1. Prz yj mowanie, rozpatr ywa nie i załatwianie skarg i wniosków odb ywa się na zasadach
określon yc h w odrębn ym tr ybie.
2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podlegają osobistej aprobacie i są podpis ywa ne przez Wójta,
a w prz ypadku jego nieobecności przez Sekretarza Gmin y.
Rozdział VII
Zasady opracowyw ania proje któw aktów prawnych Wójta
oraz proje któw uchw ał Rady Gminy
§ 14
Projekta mi aktów prawn yc h w rozumieniu Regula minu są projekt y:
I. uchwał Rad y G min y,
II. zarządzeń i dec yzji Wójta.
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§ 15
Projekt y aktów prawn yc h opracowują kierownic y i pracownic y właściw ych mer yt or ycznie referatów
oraz

pracownic y

zatrudnieni

na

sa modzieln yc h

stanowiskach

prac y

we współdziałaniu z Sekretarze m G min y.
§ 16
Opracowując y projekt y aktów prawn ych zobowiązani są prz y redagowaniu i opracow ywaniu treści
aktu prawnego do przestrzegania zasad:
1) układ aktu prawnego winien b yć przejrz yst y a jego redakcja jasna i zwięzła, natomiast tekst
aktu prawnego powinien b yć powszechnie zrozumiał y, odpowiadać zasado m poprawności i
cz ystości jęz yka polskiego oraz obowiązując ym zasadom pisowni,
2) akt prawn y winien składać się z następując yc h części:
•

oznaczenia rodzaju aktu /zarządzenie, dec yzja, uchwała /i jego numeru,

•

oznaczenia organu w ydającego akt prawn y /w pełn ym brz mieniu jego nazw y/

•

dat y aktu prawnego /przez wskazanie mi ejsca słownie zaś dnia i roku c yfra mi/

•

określenia przedmiotu aktu prawnego - oznaczając w sposób ogóln y i zwięzł y treść oraz
zakres

regulowanego

zagadnienia

/powinno

rozpocz ynać

się

od

słów:

„w sprawie”/,
•

podstaw y
i

przepis y

prawnej

aktu

powinn y

w ykonawcze/,

które

stanowić
w

sposób

przepis y

prawa

w yraźn y

materialnego

upoważniają

Radę

/ustaw y
G min y,

Wójta do w ydania aktu prawnego.
Przepis y prawne w podstawie prawnej powinn y b yś us yste mat yzowane kolejno wg. ich rangi
z podanie m pełnego t ytułu powoł ywa nego przepisu, jego rocznika, numeru i poz ycji ogłoszenia.
1) Treść redagowanego aktu prawnego powinna zawierać kolejno:
a) przepis y ogólne określające zakres stosunków podlegając yc h regulacji, wspólne zasad y
dla dalsz yc h przepisów,
b) przepis y szczegółowe stanowiące przepis y prawa ma terialnego, tr yb postępowania
i ewentualne przepis y /sankcje/ karne gd y te grożą adresatom,
c) przepis y przejściowe o ma wiające oddział ywanie now yc h uregulowań,
d) przepis y końcowe, traktujące o uch yleniu przepisów dot ychczasow yc h, o ter minie wejścia
w

ż ycie

aktu

prawnego,

o

sposobie

podania

do

publicznej

o osobach lub jednostkach odpowiedzialn yc h za w ykonanie aktu prawnego,
e) podpis.
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wiadomości,

§ 17
Opracowan y przez właściw y referat bądź stanowisko prac y projekt aktu prawnego powinien b yć
uzgodnion y:
•

z właściw ymi komisja mi Rad y Gmin y, jeżeli w ynika to z obowiązując ych przepisów
lub charakteru projektowanego aktu nor mat ywnego,

•

ze skarbnikie m - Główn y Księgow y budżetu jeżeli postanowienia projektu dot yczą budżetu
bądź w ywierają inne skutki finansowe.
§ 18

Uzgodnion y

projekt

aktu

prawnego

przekazuje

się

do

zaopiniowania

Radc y

Prawne mu,

któr y nadaje mu ostateczną treść mer yt or yczna i for maln y kształt.

§ 19
Uchwał y Rad y Gmin y rejestruje i prowadzi zbiór pracownik na stanowisku d/s obsługi Rad y.
§ 20
1. Zadania w ynikające z treści aktów prawn yc h realizują kierownic y właściw ych referatów i
właściwe stanowiska prac y.
2. W prz ypadku, gd y do w ykonania aktu prawnego powołan y jest kilka referatów /stanowisko
prac y/ Wójt lub Sekretarz G min y w yz nacza referat /stanowisko prac y wiodące w realizacji
aktu prawnego.
3. Pracownic y otrz ymując y akt prawn y mają obowiązek:
•

w ykon ywać zadania w ter minach i w sposób określon y w d yspoz yc ji oraz ściśle stosować
przepis y tego aktu w prac y na swoi m stanowisku,

•

infor mować Wójta lub Sekretarza Gmin y o sposobie w ykon ywania lub stanie realizacji
aktu

prawnego

bezpośrednio

po

upł ywie

ter minu

określonego

w d ys poz ycji.
§ 21
1. Koord ynację i nadzór w zakresie ewidencjonowania i realizacji aktów prawn yc h sprawuje
Sekretarz G min y i Kierownic y Referatów.
2. Przepis y gminne są ogłaszane w sposób określon y w art. 42 ustaw y z dnia 8 marca 1990 r. o
sa morządzie gminn ym.
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Rozdział VIII
§ 22
Organizacja działalności kontrolnej
1. Wójt sprawuje ogóln y nadzór nad skutecznością działania s ys te mu kontroli wewnętrznej,
2. Cele m kontroli wewnętrznej jest badanie prawidłowości realizacji zadań i efekt ywności
działania,
3. W szczególności do zadań kontroli wewnętrznej należ y:
1) badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązując ymi przepisa mi prawa,
2) badanie efekt ywności działania i realizacji zadań w ynikając yc h z budżetu gmin y,
3) ustalenie prz yc z yn i skutków stwierdzon ych nieprawidłowości,
4) wskazanie

sposobów

i

środków

umożliwiając ych

likwidację

stwierdzon yc h

nieprawidłowości,
5) zapobieganie niekorz ystn ym zjawiskom w działalności Urzędu, inicjowanie kierunków
prawidłowego działania.
4. W celu zapewnienia skuteczności kontroli wewnętrznej należ y:
1) ustalić

zakres

i

rodzaj

dec yzji,

do

podej mowania

któr ych

zostaną

upoważnieni

poszczególni pracownic y,
2) wprowadzić s yste m dokumentacji i ewidencji, zwłaszcza s yste m obiegu dokumentów,
3) sprawdzić stan składników ma jątkow ych, zapewnić ich należ yt ą ochronę.
5. S yste m

kontroli

wewnętrznej

w

Urzędzie

obej muje

kontrolę

funkcjonalną,

którą prowadzą wsz ystkie stanowiska prac y.
6. Cz ynności związane ze sprawowanie m kontroli we wnętrznej w zakresie powierzon ych zadań
w ykonują z urzędu:
1) Sekretarz,
2) Skarbnik,
3) Kierownic y Referatów.
7. Ustala się następujące rodzaje kontroli we wnętrznej:
1) wstępną,
ich

obej mująca

dokon ywanie m

badanie

oraz

za mierzon ych

projektów

umów,

d ys poz ycji
porozumień

i
i

cz ynności
inn yc h

przed

dokumentów

powodując ych powstanie zobowiązań,
2) bieżącą, obej mującą cz ynności i operacje w toku w ykon ywania oraz prawidłowość
zabezpieczenia składników ma jątkow ych,
3) następną, obej mującą badanie stanu fakt ycznego i dokumentów odzwierciedlając ych
cz ynności już dokonane,
8. Z kontroli bieżącej lub następnej kontrolując y sporządza notatkę lub cz yni adnotację.
9. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku w ykon ywania kontroli, kontrolując y zwraca
niezwłocznie nieprawidłowo sporządzone dokument y z wnioskie m o dokonanie z mian lub
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uzupełnień, odmawia podpisu dokume ntów nierzetelnie sporządzon yc h, nieprawidłow ych.
10. W razie ujawnienia naduż ycia kontrolując y obowiązan y jest niezwłocznie powiadomić
o t ym fakcie Wójta oraz zabezpiecz yć dokume nt y.
11. Koord ynatore m kontroli wewnętrznej w Urzędzie jest Sekretarz.
12. Na

podstawie

sporządzonego

protokołu

z

kontroli

kontrolując y

opracowuje

projekt

w ys tąpienia pokontrolnego, które powinno zawierać:
1) opis stwierdzon ych osiągnięć i nieprawidłowości,
2) zalecenia,
3) ter min w ykonania zaleceń i powiadomienie o sposobie ich realizacji.
13. Wystąpienie

pokontrolne,

akceptowane

przez

Wójta,

przekaz ywa ne

jest do kontrolowanej jednostki, osob y lub komórki organizac yj nej.
§ 23
Zasad y organizacji kontroli zarządczej i zarządzania r yz ykie m został y uregulowane odrębnie.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 24
Postanowienia niniejszego regula minu nie naruszają statutow ych zadań, kompetencji i uprawnień
kierowników jednostek organizac yjn yc h.
§ 25
Obowiązującą w ykładnię niniejszego regula minu ustala Sekretarz Gmin y, stronę prawną - Radca
Prawn y, spraw y ko mpetenc yjne rozstrz yga Wójt.
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Zał ą cz ni k do R egul am i nu O rgani z ac yj ne go
Urz ędu Gmi n y w Wi el opol u S krz yń ski m

Sche mat Struktury Organi zacyjnej
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