
ZARZĄDZENIE NR 168/2019
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pysznicy

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Pysznicy w brzmieniu stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31.05.2019 r. w sprawie nadania 
Urzędowi Gminy w Pysznicy Regulaminu Organizacyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Wójt

Łukasz Bajgierowicz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 168/2019 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

URZĘDU GMINY W PYSZNICY 
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SPIS TREŚCI  

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pysznicy 

 

Rozdział I   Postanowienia Ogólne. 

Rozdział II   Zadania Urzędu Gminy w Pysznicy. 

Rozdział III   Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Pysznicy. 

Rozdział IV   Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Pysznicy. 

Rozdział V   Zakresy zadań i odpowiedzialności na stanowiskach kierowniczych. 

Rozdział VI   Obowiązki, zakresy zadań referatów i samodzielnych stanowisk urzędniczych. 

Rozdział VII   Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień. 

Rozdział VIII   Ogólne zasady dekretowania i podpisywania dokumentów. 

Rozdział IX   Zasady opracowywania projektów aktów prawnych wydawanych przez organy 

                   gminy. 

Rozdział X   Ogólne zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Pysznicy. 

Rozdział XI   Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 

Rozdział XII   Organizacja systemu kontroli w Urzędzie Gminy w Pysznicy. 

Rozdział XIII   Zasady szkolenia pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy. 

Rozdział XIV   Zasady wydawania pracownikom poleceń wyjazdu służbowego. 

Rozdział XV   Postanowienia końcowe. 
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ROZDZIAŁ I.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy, zwany dalej Regulaminem, określa organizację, 

zadania i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Pysznicy. 

 

§ 2. 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pysznica.  

2. Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Pysznica. 

3. Organy gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pysznica lub Radę Gminy Pysznica. 

4. Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Pysznicy. 

5. Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pysznica. 

6. Zastępcy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Pysznica. 

7. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Pysznica. 

8. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Pysznica. 

9. Jednostce organizacyjnej urzędu – należy przez to rozumieć poszczególne referaty 

w tym Urząd Stanu Cywilnego oraz samodzielne stanowiska pracy. 

10. Gminnych jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć jednostki 

organizacyjne utworzone przez Radę Gminy na zasadach określonych w przepisach 

o samorządzie gminnym. 

11. Komisji - należy przez to rozumieć właściwą Komisję Rady Gminy 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

ZADANIA URZĘDU GMINY  

 

§ 3. 

1. Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej na mocy 

ustawy. 

2. Urząd Gminy stanowi aparat pomocniczy Wójta Gminy, Rady Gminy i jej Komisji. 

3. Do zakresu działania Urzędu Gminy należy zapewnienie warunków należytego wykonywania 

nałożonych obowiązków w zakresie: 

 zadań własnych, 

 zadań zleconych, 

 zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, 
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 zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego. 

4. Urząd Gminy jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 

5. Siedzibą Urzędu Gminy jest budynek administracyjny przy ul. Wolności 322 w Pysznicy. 

 

   § 4. 

 

Do zadań Urzędu Gminy należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich 

zadań  i kompetencji. W szczególności do tych zadań należy: 

1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, 

postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych 

czynności prawnych przez organy Gminy. 

2. Wykonywanie na podstawie uchwalonych uprawnień czynności faktycznych wchodzących              

w zakres zadań Gminy. 

3. Zapewnienie organom Gminy możliwość przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania 

skarg i wniosków. 

4. Przygotowywanie do uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów 

organów Gminy. 

5. Zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Gminy, posiedzeń jej 

Komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy. 

6. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie 

Urzędu Gminy. 

7. Wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, a w szczególności: 

 przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, 

 prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, 

 przechowywanie akt, 

 przekazywanie akt do archiwów. 

8. Realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi Gminy jako pracodawcy zgodnie                             

z obowiązującymi i w tym zakresie przepisami prawa pracy. 

9. Realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał 

Rady Gminy. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY  

 

§ 5. 

Funkcjonowanie Urzędu Gminy opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, 

służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej 

odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 
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§ 6. 

1.  Wójt jest Kierownikiem Urzędu Gminy i zwierzchnikiem służbowym wszystkich 

pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

2.  Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, Wójt Gminy dokonuje czynności w sprawach                        

z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych. 

 

§ 7. 

 

1. Wójt Gminy kieruje pracą Urzędu Gminy przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza,                                 

Skarbnika, kierowników referatów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu 

Gminy. 

2. Wójt Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępcy Wójta, Sekretarza 

Gminy i Skarbnika oraz nad referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy. 

3. Wójt Gminy wykonuje zadania także przy pomocy jednostek organizacyjnych urzędu. 

4. Nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi sprawuje Wójt przy pomocy Zastępcy 

Wójta. 

5. Urząd Gminy wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi tworzą aparat pomocniczy 

Wójta Gminy, który zapewnia mu przy wykonywaniu zadań sprawną i skoordynowaną 

obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną. 

6. Wójt Gminy jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników jednostek 

organizacyjnych oraz Szefem Obrony Cywilnej. 

7. W razie nieobecności Wójta Gminy z powodu: urlopu, choroby  lub innych przyczyn funkcje 

Wójta Gminy pełni Zastępca Wójta. 

8. Wójt może powierzyć Zastępcy Wójta i Sekretarzowi prowadzenie określonych spraw Gminy 

w swoim imieniu. W sprawach powierzonych Zastępca Wójta oraz Sekretarz realizują 

kompetencje Wójta jako organu wykonawczego Gminy. 

9.  Szczegółowy zakres spraw powierzonych Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz zakres zadań 

Skarbnika określa Wójt odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 8. 

1. W swoich działaniach Urząd Gminy kieruje się zasadami praworządności, prawdy 

obiektywnej, czynnego udziału stron w postępowaniu oraz uwzględnia interes społeczny                      

i słuszny interes obywateli, zapewnia terminowe i profesjonalne prowadzenie spraw. 

2. Urząd Gminy w sposób ciągły doskonali swoją organizację, zapewnia warunki do 

podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne działanie przy wykorzystaniu 

technik informatycznych, poprawia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. 
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§ 9. 

1. Pracownicy Urzędu Gminy, realizując powierzone im zadania, kierują się zasadami etyki                            

i praworządności, dobro publiczne przedkładają nad interesy własne i swojego środowiska. 

Pracownicy Urzędu Gminy są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, szanują 

prawo obywateli do informacji zapewniają, w granicach prawem przewidzianych, jawność 

prowadzonych postępowań. 

2. Pracownicy Urzędu Gminy respektują zakaz wykonywania prac lub podejmowania zajęć, 

które kolidują z obowiązkami służbowymi. 

3. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracownika określa indywidualny 

zakres obowiązków. 

§ 10. 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, pracownicy Urzędu Gminy zapewniają 

każdemu dostęp do informacji publicznej związanej działalnością Organów Gminy. 

2. Udostępnienie informacji publicznej i dokumentów urzędowych odbywa się w oparciu o  

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Podstawą do uzyskiwania informacji o działalności Urzędu Gminy i Organów Gminy jest 

Biuletyn Informacji Publicznej. 

4. Pracownicy prowadzący sprawy, z którymi wiąże się dostęp do informacji publicznej, 

zobowiązani są do zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. Urząd Gminy przestrzega zasad i trybów określonych w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, prawa do prywatności i tajemnic 

prawnie chronionych. 

§ 11. 

                  

Pracownicy Urzędu Gminy w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu Gminy działają 

na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 

 

                § 12. 

 

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny 

z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym. 

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie                          

z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. 
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ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY  

 

§ 13. 

Kierownictwo Urzędu Gminy stanowią: 

1. Wójt Gminy 

2. Zastępca Wójta Gminy 

3. Sekretarz Gminy 

4. Skarbnik Gminy 

5. Kierownicy referatów 

§ 14. 

 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy działają następujące jednostki organizacyjne                         

urzędu: 

1. Referaty; 

2. Samodzielne stanowiska urzędnicze. 

§ 15.  

Referaty Urzędu Gminy: 

I. Referat Finansów i Budżetu   

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska: 

1. do spraw księgowości budżetowej (2 etaty) - symbol FN.I, FN.II 

2. do spraw rozliczeń finansowych (2 etaty) - symbol FN.III, FN.IV 

 

II. Referat Podatków i Opłat   

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska: 

1. do spraw wymiaru podatków i opłat (2 etaty) – symbol PO.I, PO.III 

2. do spraw egzekucji podatków i opłat – symbol PO.II 

3. do spraw księgowości podatkowej – symbol PO.IV 

4. do spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – symbol PO.V 

 

III. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych  

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska: 

1. do spraw inwestycji i zamówień publicznych (3 etaty) – symbol RI.I, RI.II, RI.III 

2. konserwator oraz robotnicy gospodarczy 

 

IV Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska: 

1. do spraw planowania przestrzennego – symbol GP.I 

2. do spraw gospodarowania nieruchomościami gminnymi i planowania przestrzennego (2 etaty) 

– symbol GP.II, GP.III 
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3. do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej – symbol GP.IV 

V. Referat Spraw Obywatelskich i USC  

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska: 

1. Kierownik USC – symbol SO.I  

2. Zastępca Kierownika USC i ds. ewidencji ludności – symbol SO.II  

 

VI. Referat Organizacyjny 

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska urzędnicze 

1. do spraw obsługi organów gminy – symbol OR.I 

2. do  spraw promocji Gminy– symbol OR.II 

3. do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych i spraw społecznych – symbol OR.III 

4. do spraw społecznych i współpracy z mieszkańcami – symbol OR.IV 

5. do spraw informatycznych – symbol OR.V 

oraz stanowiska obsługi 

6. sekretarka – symbol OR.VI 

7. pomoc administracyjna - stanowisko do spraw administracyjno - gospodarczych – symbol 

OR.VII 

8. pomoc administracyjna – sekretarka - symbol OR.VIII 

9. robotnicy gospodarczy - sprzątaczki 

 

Dodatkowe stanowiska robotnika gospodarczego, są obsadzane osobami, które zakończyły pracę 

na podstawie skierowań z Powiatowego Urzędu Pracy. 

W ramach referatu, w przypadkach uzasadnionych złożonością lub wielością realizowanych 

spraw lub realizacji zadania dotąd nie wykonywanego przez Urząd Gminy, może zostać 

utworzone stanowisko pomocnicze. Utworzenie takiego stanowiska nie wymaga zmiany 

niniejszego regulaminu. 

Samodzielne stanowiska urzędnicze: 

 1. radca prawny – symbol RP  

 2. stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych 

i wojskowych– symbol ZK 

 

    § 16. 

1. Stanowisko urzędnicze oznacza stanowisko merytoryczne niezbędne do zabezpieczenia 

właściwej realizacji zadań Urzędu Gminy. 

2. Stanowisko pomocnicze oznacza stanowisko wspomagające pracę na stanowiskach 

merytorycznych. 

3. Referat i samodzielne stanowiska pracy zobowiązane są do wzajemnej współpracy przy 

wykonywaniu zadań jako całości. Na zlecenie Wójta Gminy wykonują inne czynności                         

w sprawach objętych jego kompetencją oraz w granicach upoważnień udzielonych 

pracownikom, załatwiają sprawy w imieniu Wójta. 
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    § 17. 

 

Graficzny schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

  

 

 

               ROZDZIAŁ V 

 ZAKRESY ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH 

 KIEROWNICZYCH 

  

 § 18. 

 

Do zadań Wójta Gminy należy : 

1. Wykonywanie uchwał Rady Gminy i zadań Gminy określonych przepisami prawa. 

2. Kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu Gminy. 

3. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz. 

4. Gospodarowanie mieniem komunalnym. 

5. Wykonywanie budżetu. 

6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu 

administracji publicznej jako organ pierwszej instancji. 

7. Wydawanie decyzji podatkowych jako organ pierwszej instancji. 

8. Wydawanie, w przypadkach niecierpiących zwłoki, przepisów porządkowych. 

9. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy 

w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

10. Upoważnienie pracowników Urzędu Gminy do wydawania w jego imieniu decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 

11. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

12. Zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach 

wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy. 

13. Zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy. 

14. Dysponowanie rezerwami budżetu Gminy. 

15. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy. 

§ 19. 

1. W celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla Gminy, Wójt może: 

 powołać zespół zadaniowy na czas wykonania określonego zadania, ustanowić zespół 

opiniodawczo - doradczy, w skład którego wejdą Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, 

Skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów oraz inne wyznaczone przez Wójta osoby. 
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2. Powołanie zespołu zadaniowego następuje w drodze odrębnego zarządzenia Wójta  i nie 

wymaga zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Przedmiotem opinii zespołu, o którym mowa w ust. 2 są wszelkie sprawy mające istotne 

znaczenie dla Gminy. Zespół wyraża swoją opinię w formie ustaleń i wniosków. Wójt może 

postanowić, że posiedzenia zespołu będą protokołowane. 

 

§ 20. 

Do zadań Zastępcy Wójta Gminy należy: 

1. Prowadzenie spraw Gminy z zakresu edukacji publicznej  powierzonych przez Wójta Gminy 

odrębnym zarządzeniem, 

2. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw. 

3. Reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym 

z Wójtem. 

4. Udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta. 

 

W zakresie dodatkowych czynności: 

Jako Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych 

1. Zapewnia sprawny przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz referatu. 

2. Prowadzi bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników referatu, 

w szczególności odpowiada za zapewnienie w podległym referacie: 

 prawidłowej i sprawnej organizacji wykonania zadań określonych w ustawach, 

 uchwałach rady, zarządzeniach i innych aktach prawnych oraz zabezpieczenie, 

 odpowiednich warunków i środków pracy, w szczególności terminowości i rzetelności, 

należytego załatwianie spraw, zgodnie z przepisami KPA oraz ustaleniami Instrukcji 

Kancelaryjnej, 

 należytego przygotowania wydawanych dokumentów. 

 

    § 21. 

 

Do zadań Skarbnika należy : 

1. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności: 

 sprawowanie nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu Gminy, 

 kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań, 

 wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu, 

 przygotowanie budżetu i nadzór nad jego realizacją, 

 przygotowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja, 
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 przygotowanie informacji o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej za I półrocze oraz opisowe sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu                      

z uwzględnieniem stopnia realizacji przedsięwzięć bieżących, 

 nadzór i koordynacja prac związanych z przygotowaniem sprawozdawczości budżetowej 

i finansowej, 

 koordynacja wszystkich spraw związanych z przeprowadzeniem rocznego sprawozdania 

finansowego, 

2. Skarbnik może wydawać polecenia służbowe każdemu pracownikowi podległego mu referatu 

oraz każdemu pracownikowi Urzędu Gminy. 

3. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień. 

W zakresie dodatkowych czynności: 

Jako Kierownik Referatu Finansów i Budżetu: 

1. Udziela informacji, pomocy i wsparcia organom jednostek organizacyjnych 

 i pomocniczych Gminy według właściwości rzeczowej. 

2. Zapewnia sprawny przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz referatu. 

3. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach Komisji Rady Gminy, zgodnie                         

z właściwością rzeczową. 

4. Opracowuje projekty planów finansowych w zakresie zadań budżetowych. 

5. Reprezentuje Gminę w sprawach wynikających z poleceń i upoważnień. 

6. Prowadzi bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników referatu.  

Skarbnik zapewnia opracowanie założeń projektu uchwały budżetowej, kontrolę realizacji 

budżetu, kontrolę finansów publicznych i nadzór nad gospodarką finansową gminy. 

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu i wykonuje zadania i obowiązki wynikające 

w szczególności z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy  o rachunkowości. 

 

 

 § 22. 

 

Do zadań Sekretarza należy: 

1. Sekretarz Gminy wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu, 

w tym zadania kierownika administracyjnego Urzędu Gminy.  

2. Sekretarz prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem. 

Sekretarz w zakresie powierzonych mu spraw akceptuje projekty uchwał Rady Gminy oraz 

składa oświadczenia woli w imieniu gminy w granicach udzielonych pełnomocnictw. 

3. Sekretarz czuwa nad sprawnym i efektywnym funkcjonowaniem urzędu, w szczególności: 

 wdraża zasady organizacji pracy urzędu oraz zajmuje się polityką zarządzania zasobami 

ludzkimi, 

 podejmuje działania sprzyjające sprawnemu, skutecznemu i terminowemu postępowaniu 

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 

 dba o właściwy obieg dokumentów oraz komunikację wewnętrzną Urzędu Gminy, 

 zapewnia warunki materialno – techniczne dla działalności Urzędu Gminy. 
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4. Sekretarz może wydawać polecenia służbowe pracownikom podległego referatu oraz 

każdemu pracownikowi urzędu. 

W zakresie dodatkowych czynności: 

Jako Kierownik Referatu Organizacyjnego. 

1.  Zapewnia sprawny przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz referatu. 

2. Prowadzi bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników referatu, 

w szczególności odpowiada za zapewnienie w podległym referacie prawidłowej i sprawnej 

organizacji wykonania zadań określonych w ustawach. 

 

§ 23. 

 

 

Do zadań Kierowników Referatów należy: 

1. Kierownicy referatów kierują, organizują, wykonują, nadzorują i kontrolują prace 

podporządkowanych im referatów, w tym podejmują działania i prowadzą sprawy wynikające 

z zadań i kompetencji Wójta, a w szczególności:  

 

1) organizują pracę i jej podział, w tym ustalają i aktualizują zakresy czynności podległym 

pracownikom,  

2) rozpatrują sprawy indywidualne należące do kompetencji Wójta, w tym wydają decyzje 

administracyjne, na podstawie odrębnych upoważnień, 

3) wykonują uchwały Rady i zarządzenia Wójta,  

4) współdziałają w usprawnianiu organizacji, metod i form pracy oraz w doskonaleniu 

zawodowym pracowników,  

5) współpracują w zakresie organizowania i przeprowadzania służby przygotowawczej dla nowo 

zatrudnionych pracowników Urzędu, 

6) nadzorują i kontrolują stosowanie przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych przez podległych pracowników,  

7) zapewniają przestrzeganie regulaminów, zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Urzędzie, 

w tym dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej,  

8) nadzorują i kontrolują prawidłowość prowadzonej dokumentacji, ewidencji, rejestrów itp. 

oraz terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych w zakresie 

działania podległego referatu, 

9) prowadzą i dekretują korespondencję zadekretowaną do referatu, 

10) uczestniczą w dokonywaniu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników referatu,  

11) wykonują inne zadania zlecone przez przełożonych lub określone w odrębnych przepisach.  

 

3.  W przypadku, gdy Kierownik Referatu nie może pełnić swych obowiązków z powodu urlopu, 

choroby lub innych przyczyn, zastępuje go wyznaczony pracownik.  
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4. W sprawach związanych z organizacją pracy Kierownicy Referatów podlegają służbowo 

Sekretarzowi. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 OBOWIAZKI, ZAKRESY ZADAŃ REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK 

URZĘDNICZYCH 

 

   § 24. 

 

Referat, za wyjątkiem Referatu Spraw Obywatelskich i USC, jest komórką organizacyjną, 

zatrudniającą co najmniej 3 pracowników, zajmujących się określoną kategorią spraw. 

 

  § 25. 

 

Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk urzędniczych należy: 

1. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych, zapewniających właściwą                         

i terminową realizację przypisanych zadań. 

2. Organizowanie wykonywania zadań określonych w aktach prawnych organów nadrzędnych, 

uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta. 

3. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji strategicznych przez 

organy gminy. 

4. Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady                       

Gminy i Komisji. 

5. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach 

indywidualnych z zakresu administracji publicznej. 

6. Rozpatrywanie wniosków, zapytań radnych, opinii i wniosków Komisji Rady Gminy, 

wniosków i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia. 

7. Usprawnienie organizacji, metod i form pracy oraz podejmowanie działań na rzecz 

usprawnienia załatwiania indywidualnych spraw obywateli. 

8. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie ochrony tajemnicy 

państwowej i służbowej. 

9. Rozpatrywanie skarg kierowanych do Wójta, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł                   

i przyczyn ich powstawania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe 

załatwianie skarg oraz opracowywanie niezbędnych informacji o załatwieniu skargi czy 

wniosku, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień. 

10. Podejmowanie działań z zakresu kontroli zarządczej, w tym określanie celów i zadań urzędu 

w zakresie realizowanych zadań, identyfikacja ryzyka i analiza ryzyka, monitorowanie 

systemu kontroli zarządczej i samooceny. 
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11. Udzielanie informacji publicznej, współdziałanie między sobą w zakresie zadań 

realizowanych przez Urząd Gminy. 

 § 26. 

1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną poszczególnych referatów, z wyszczególnieniem 

wszystkich stanowisk urzędniczych, określa niniejszy Regulamin. 

2. W czasie nieobecności pracownika zatrudnionego w danym referacie, obowiązki pełni osoba 

wyznaczona do jego zastępowania. 

3. W przypadku nieobecności pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku -

obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta lub Sekretarza. 

4. W przypadku zmian kadrowych, przekazywanie stanowisk urzędniczych następuje 

protokolarnie i komisyjnie w składzie: przekazujący, przejmujący.  

  § 27. 

 

1.  Pracownicy Urzędu Gminy wykonują zadania i obowiązki określone przez Wójta Gminy                                     

w indywidualnych  zakresach czynności oraz wynikające z postanowień Regulaminu. 

2. Pracownicy Urzędu Gminy powinni chronić interesy Państwa oraz prawa i słuszne interesy 

obywateli, wykonując swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną i prawidłową 

realizację zadań referatu i samodzielnego stanowiska pracy oraz doskonalić jego 

funkcjonowanie. 

 

3.  Do obowiązków pracowników w szczególności należy: 

 należyte i zgodne z prawem oraz interesem społecznym wykonywanie zadań na 

zajmowanym stanowisku, 

 gruntowna znajomość przepisów, wytycznych i instrukcji w dziedzinie  

powierzonego zakresu czynności, 

 ścisłe przestrzeganie przepisów prawa materialnego i proceduralnego /kpa/, 

 sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych, 

 wnikliwe, szybkie i bezstronne działanie, 

 przejmowanie szczególnej troski o ochronę mienia państwowego i społecznego, 

 przestrzeganie dyscypliny pracy, 

 przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

 przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogłębianie wiedzy, 

 przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych, 

ewidencjonowanie i przechowywanie akt, 

 przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych oraz 

ustawy o zamówieniach publicznych, 

 przestrzeganie przepisów p.poż. 
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§  28. 

 

1.  Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do: 

 udzielania niezbędnych informacji przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści 

obowiązujących przepisów, 

 rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach 

do określonego terminu załatwiania, 

 informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy, 

 powiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia 

takiej okoliczności,  

 informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia 

od wydanych rozstrzygnięć. 

2.  Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej. 

 

 

 §  29. 

 

Zakres zadań Referatu Finansów i Budżetu 

 

1. Prowadzenie całości spraw związanych z funduszem sołeckim. 

2. Prowadzenie księgowości budżetowej według zasad ustalonych w zakładowym planie kont 

dla budżetu. 

3. Rejestrowanie wszystkich operacji w porządku chronologicznym. 

4. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej kont organu finansowego. 

5. Prowadzenie ewidencji analitycznej inwestycji oraz ich rozliczanie. 

6. Dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych oraz ich uzgadnianie z bankiem. 

7. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej funduszu sołeckiego. 

8. Współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie prowadzenia całości księgowości budżetowej. 

9. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzenia dochodów i wydatków budżetu gminy. 

10. Drukowanie, kserowanie i rozdysponowanie dokumentów z wyciągów bankowych na 

poszczególne stanowiska pracy. 

11. Przeprowadzenie kontroli zarządczej w Gminnych jednostkach organizacyjnych. 

12. Prowadzenie wszystkich obowiązujących kont dziennika jednostkowego zgodnie 

z zakładowym planem kont. 

13. Prowadzenie kont zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”. 

14. Prowadzenie konta 240 dotyczącego kaucji gwarancyjnych. 

15. Prowadzenie ewidencji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

16. Prowadzenie ewidencji kont pozabilansowych zgodnie z zakładowym planem kont. 

17. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów realizowanych z udziałem 

środków z UE. 

Id: 8AE9534D-EB76-4FBF-AD13-3BCEDD3C26AB. Podpisany Strona 15



16 

 

18. Sporządzanie sprawozdania finansowego z Funduszu Ochrony Środowiska OŚ4g. 

19. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonych spraw. 

20. Księgowanie operacji związanych z płatnością przez terminale płatnicze. 

21. Prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu dochodów budżetowych (wpływy                        

z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości, z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gruntów i drewna).  

22. Obsługa księgowa w zakresie podatku od towarów i usług (wystawianie faktur zgodnie                           

z zawartymi umowami cywilnoprawnymi, sporządzanie rejestru cząstkowego sprzedaży                       

i rejestru cząstkowego zakupu Urzędu Gminy, kwalifikowanie faktur zakupu do 

zadeklarowania podatku naliczonego). 

23. Obsługa kasy fiskalnej i sporządzanie raportów miesięcznych. 

24. Ustalenie wstępnej proporcji i wskaźnika oraz coroczne jej przeliczanie i korygowanie 

zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 

25. Sporządzanie zbiorczego rejestru sprzedaży i zbiorczego rejestru zakupu na podstawie 

rejestrów cząstkowych przygotowanych przez Urząd Gminy i Gminnych jednostek 

organizacyjnych. 

26. Sporządzanie i przedkładanie do właściwego urzędu skarbowego stosownych deklaracji oraz 

korekt deklaracji w zakresie rozliczania podatku VAT. 

27. Generowanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie plików 

przekazywanych przez jednostki. 

28. Ustalenie kwoty należnego/naliczonego podatku VAT. 

29. Sporządzanie miesięcznego zestawienia obrotów i sald księgowanych należności. 

30. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonych spraw. 

31. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w zakresie stanowiska pracy. 

32. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

33. Rozliczanie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku jednostki. 

34. Opracowanie sprawozdań GUS w zakresie środków trwałych. 

35. Naliczanie i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. 

36. Wystawianie not obciążeniowych z tytułu zwrotu kosztów. 

37. Sporządzanie przelewów wszystkich należności finansowych. 

38. Sporządzanie list płac. 

39. Naliczanie do wypłaty zasiłków. 

40. Rozliczanie składek ZUS. 

41. Naliczanie potrąceń podatków i ich rozliczanie z Urzędem Skarbowym. 

42. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników. 

43. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń. 

44. Rozliczanie zaliczek, delegacji i ryczałtów. 

45. Miesięczne rozliczanie, naliczanie potrąceń dotyczących płac, umów zleceń, umów                            

o dzieło. 
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46. Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń w ZUS pracowników urzędu 

gminy oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne. 

47. Regulowanie należnych wpłat na PFRON. 

48. Sporządzanie deklaracji i informacji PIT do Urzędu Skarbowego. 

49. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń. 

50. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

51. Naliczanie i sporządzanie list wypłat diet Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych Rady 

Gminy i sołtysów. 

52. Przygotowywanie rachunków do wypłaty. 

53. Sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej. 

 

Zakres zadań Referatu Podatków i Opłat 

 

1. Prowadzenie kontroli podatkowych. 

2. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat i przedkładanie ich Radzie 

Gminy. 

3. Rozpatrywanie i przygotowywanie decyzji w sprawach umorzeń, ulg, zwolnień i przesunięć 

terminów płatności w zakresie zobowiązań podatkowych i opłat. 

4. Rozpatrywanie odwołań wnoszonych od decyzji ustalających wysokość podatków i opłat                       

i przekazywanie ich do rozpatrzenia przez organ odwoławczy. 

5. Podpisywanie decyzji wymiarowych osób fizycznych. 

6. Prowadzenie spraw w zakresie egzekucji zaległości podatkowych osób fizycznych. 

7. Wystawianie upomnień dla zalegających podatników. 

8. Sporządzanie tytułów wykonawczych oraz przesyłanie ich do organu egzekucyjnego. 

9. Monitorowanie i nadzór ścigania należności przez komornika. 

10. Zabezpieczanie zaległości podatkowych poprzez kierowanie wniosków do sądu o dokonanie 

wpisu hipoteki przymusowej, ustanawianie zastawu skarbowego. 

11. Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów egzekucyjnych. 

12. Rozpatrywanie podań podatników w sprawie ulg w zapłacie zaległości podatkowych                            

tj. umorzenia, odraczania lub rozłożenia na raty (badania stanu majątkowego, analiza 

zebranych dokumentów i opracowanie decyzji). 

13. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

14. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych. 

15. Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu bądź nie zaleganiu w podatkach i opłatach. 

16. Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej. 

17. Dokonywanie wpisów o prowadzeniu, zawieszaniu wznowieniu i zaprzestaniu działalności 

gospodarczej w Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

18. Sporządzanie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz innych podatków                    

i opłat od osób fizycznych. 

19. Dokonywanie zmian w kartach gospodarstw i nieruchomości. 
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20. Sporządzanie decyzji zmieniających wymiar. 

21. Zbieranie materiałów i sporządzanie protokołów dotyczących umorzeń zaległości 

podatkowych i sporządzanie decyzji. 

22. Przygotowywanie danych do planu budżetu dotyczących podatków. 

23. Kontrola powszechności opodatkowania i prawidłowości wypełniania informacji rolnych, 

leśnych i od nieruchomości. 

24. Obsługa podatkowa osób prawnych. 

25. Obsługa terminala płatniczego. 

26. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i posiadaniu gospodarstwa rolnego; 

27. Sporządzanie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz innych podatków                  

i opłat od osób fizycznych; 

28. Przygotowywanie danych do planu budżetu dotyczących podatków; 

29. Załatwianie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

30. Prowadzenie podatku od środków transportowych w tym: 

 przygotowywanie propozycji stawek podatku, 

 egzekucja, 

 sprawozdawczość, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku od środków transportowych. 

31. Prowadzenie księgowości podatkowej podatku od osób fizycznych wszystkich miejscowości 

z terenu gminy Pysznica tj. podatek rolny, leśny, od  nieruchomości. 

32. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków; 

33. Księgowanie należności nieprzypisanych od osób prawnych, opłatę od psów.                  

34. Rozliczanie sołtysów. 

35. Ewidencja odpisu na rzecz  Izby Rolniczej (osoby fizyczne i prawne). 

36. Przeksięgowywanie i zwrot nadpłat podatkowych. 

37. Prowadzenie miesięcznej i rocznej sprawozdawczości z pomocy publicznej. 

38. Prowadzenie ewidencji właścicieli zobowiązanych do składania deklaracji wysokości opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

39. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym                

i rzeczywistym deklaracji o których mowa w pkt 1. 

40. Przygotowywanie decyzji administracyjnych, określających wysokość opłat za   

gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłat 

albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. 

41. Przygotowywanie decyzji administracyjnych, określających  wysokość zaległości  

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w razie stwierdzenia, że właściciel  

nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją                    

w wysokości niższej od należnej. 

42. Księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

43. Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań oraz projektów uchwał  
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z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Zakres zadań Referatu Organizacyjnego 

1. Wykonywanie zadań związanych z referendum i z wyborami. 

2. Przygotowywanie i przeprowadzanie  wyboru ławników do Sądów Powszechnych. 

3. Opracowywanie projektów planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady. 

4. Prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Rady Gminy i Komisji Rady oraz prowadzenie 

dokumentów dotyczących pracy tych organów. 

5. Prowadzenie ewidencji uchwał Rady, wniosków, uchwał i opinii   z zebrań wiejskich i rad 

sołeckich , a także czuwanie nad ich realizacją. 

6. Prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy. 

7. Czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych  i  członków Komisji Rady zwłaszcza 

w zakresie ochrony stosunku pracy, zwolnień z pracy, wypłat diet  i kosztów podróży. 

8. Zabezpieczenie obsługi technicznej dyżurów Przewodniczącego Rady Gminy.               

9. Opracowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu pracy organów Gminy i radnych.                          

10. Organizowanie publikacji i rozpowszechnianie aktów normatywnych ustanowionych przez 

organy Gminy, a  zwłaszcza przepisów gminnych, w sposób określony przepisami prawa. 

11. Organizowanie i obsługa narad zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

12. Prowadzenie BIP. 

13. Prowadzenie Archiwum Zakładowego. 

14. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników Gminnych 

jednostek organizacyjnych, dotyczących w szczególności: 

 zawierania i rozwiązywania stosunku pracy, 

 awansowania i przeszeregowania pracowników, 

 nagradzania i karania, 

 sporządzania wniosków w sprawach odznak i odznaczeń pracowników urzędu. 

15. Prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników Urzędu Gminy 

16. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy, czasem pracy i jego właściwym 

wykorzystaniem. 

17. Prowadzenie i rozliczanie miesięcznych kart ewidencji czasu pracy. 

18. Kierowanie na badania lekarskie. 

19. Prowadzenie dokumentacji związanej z wykorzystaniem funduszu płac. 

20. Współpraca z referatem księgowości w zakresie planowania i realizacji funduszu 

wynagradzania. 

21. Organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska 

urzędnicze. 

22. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem urlopów 

wypoczynkowych pracowników. 
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23. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów pracowniczych (macierzyńskich, 

wychowawczych, bezpłatnych, okolicznościowych). 

24. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych. 

25. Załatwianie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników w formie 

szkolnej i pozaszkolnej. 

26. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw kadrowych. 

27. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. 

28. Przygotowywanie umów zleceń. 

29. Sporządzanie deklaracji PFRON. 

30. Współpraca z Inspektorem RODO – aktualizowanie bieżące uzupełnianie klauzul 

i informacji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy. 

31. Prowadzenie rejestru i aktualizowanie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez 

Wójta pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. 

32. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do Wójta oraz koordynowanie                    

i nadzór nad terminowością ich rozpatrywania. 

33. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw realizowanych 

w zakresie Referatu Organizacyjnym. 

34. Prowadzenie spraw związanych z redagowaniem i wydawaniem “Wieści Pysznickich” 

35. Przygotowywanie - w porozumieniu z merytorycznymi referatami – artykułów prasowych 

oraz pisemnych stanowisk i oświadczeń organów Gminy. 

36. Przygotowywanie materiałów do wydawnictw promujących gminę (map, folderów, 

informatorów, katalogów itd.) oraz programów radiowych i telewizyjnych. 

37. Prowadzenie spraw związanych z imprezami promującymi gminę, w tym udziału Gminy                    

w targach, konferencjach, publikacjach itp. 

38. Prowadzenie spraw związanych z patronatem Wójta. 

39. Bieżąca współpraca z jednostkami o podobnym charakterze w innych instytucjach. 

40. Nawiązywanie kontaktów partnerskich i bliźniaczych (w zakresie przesyłanych informacji)                 

z samorządami i instytucjami innych krajów. 

41. Prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy, aktualizacja informacji o Gminie                               

w Internecie. 

42. Obsługa Gminnego Systemu Powiadamiania SMS. 

43. Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej podczas uroczystości związanych z Gminą. 

44. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych.  

45. Działanie na rzecz tworzenia i wzmocnienia lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia 

dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów uzależnień. 

46. Prowadzenie analizy problemów uzależnień na terenie gminy. 

47. Przewodniczenie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

a w szczególności w pracach nad: 
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 projektem gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania  

narkomanii, 

 projektem preliminarza jego wykonania, 

 sprawdzaniem realizacji ww. 

48. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnych programów profilaktycznych. 

49. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień. 

50. Branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika wojewody 

oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

51. Wdrażanie oraz propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich, regionalnych oraz 

gminnych kampanii edukacyjnych. 

52. Współpraca w działalności na rzecz społeczności lokalnej. 

53. Udział w prowadzeniu działań, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego                     

w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych. 

54. Zbieranie od mieszkańców informacji na temat lokalnej historii, zwyczajów i tradycji służące 

m.in. do publikacji w materiałach o Gminie Pysznica. 

55. Gromadzenie i pozyskiwanie informacji z zakresu członkostwa w UE, dokumentów oraz 

przepisów prawnych dotyczących prawa wspólnotowego niezbędnych dla gminy. 

56. Tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych, 

dostępnych publikacji, bibliografii z zakresu UE. 

57. Prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków 

zewnętrznych, w tym analizowanie potencjalnych programów pomocowych, dostępnych 

programów fundacji i innych z możliwością wykorzystania ich na terenie gminy oraz 

przedkładanie informacji z tego zakresu Wójtowi Gminy, komórkom organizacyjnym 

Urzędu Gminy oraz Gminnym jednostkom organizacyjnym. 

58. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i zagadnień związanych z tematyką unijną 

oraz pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. 

59. Koordynacja działań urzędu, komórek organizacyjnych urzędu oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Wójta Gminy procedurą regulującą 

organizację zarządzania projektami unijnymi w zakresie: 

 wyboru projektów do realizacji ubiegających się o wsparcie finansowe, 

 organizacji przygotowania i realizacji projektów, 

 przygotowania niezbędnej dokumentacji i wniosków aplikacyjnych, 

 monitoringu, kontroli finansowo-rzeczowej, sprawozdawczości oraz rozliczenia dotacji. 

60. Wnioskowanie do budżetu gminy o zabezpieczenie udziału własnego gminy niezbędnego do 

realizowanych projektów. 

61. Pilotowanie złożonych wniosków w instytucjach pomocowych. 

62. Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pozyskiwania środków 

pomocowych. 
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63. Współudział w prowadzenie spraw związanych z imprezami promującymi gminę, w tym 

udziału Gminy w targach, konferencjach, publikacjach itp. 

64. Czuwanie nad aktualnością danych o gminie publikowanych w Internecie, zgłoszenie 

informacji o potrzebie zaktualizowania danych. 

65. Bieżąca współpraca z jednostkami o podobnym charakterze w innych instytucjach. 

66. Prowadzenie działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

67. Przygotowywanie rocznego programu współpracy gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

68. Prowadzenie działań, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego, w zakresie 

zlecania realizacji zadań publicznych 

69. Realizacja zadań publicznych zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy                      

z organizacjami pozarządowymi i ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

70. Sporządzanie sprawozdań ze współpracy Gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi. 

71. Opracowywanie propozycji planów budżetowych. 

72. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

73. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej. 

74. Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań 

proekologicznych oraz koordynacja akcji proekologicznych prowadzonych przez inne 

podmioty. 

75. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pysznica”, 

„Zasłużony dla Gminy Pysznica”. 

76. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych, nagród                                 

i wyróżnień w oparciu o uchwałę rady gminy w tym zakresie. 

77. Prowadzenie spraw związanych z nagrodami w dziedzinie kultury w oparciu o uchwałę rady 

gminy w tym zakresie. 

78. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków objętych wojewódzką ewidencją zabytków. 

79. Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotów o wartości zabytkowej lub 

archeologicznej i zawiadamianie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

80. Uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń i opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

81. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji ze środków gminy na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. 

82. Sprawowanie opieki nad zabytkami, koordynowanie finansowania prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny ma gmina. 

83. Wnioskowanie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich 

przy zabytkach gminnych. 

84. Koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem gminnego programu opieki nad 

zabytkami, przygotowywanie odpowiedniej uchwały Rady Gminy oraz sprawozdań                                

z realizacji tego programu. 
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85. Nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi, grobami 

poległych oraz pomnikami i miejscami pamięci. 

86. Podejmowanie działań w zakresie wyznaczania szlaków turystycznych i tras rowerowych. 

87. Prowadzenie ewidencji miejsc noclegowych. 

88. Wspieranie działalności w zakresie organizacji turystyki i wypoczynku. 

89. Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. 

90. Przygotowywanie pod obrady sesji Rady Gminy projektów uchwał w sprawach 

wynikających ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

dotyczących: 

 ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

 określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków 

sprzedaży tych napojów, 

 ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

91. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . 

92. Nadzorowanie eksploatacji oprogramowań funkcjonujących w Urzędzie Gminy. 

93. Wdrażanie programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy. 

94. Administrowanie lokalną siecią komputerową. 

95. Wykonywanie czynności wynikających z bieżącego funkcjonowania systemu 

Informatycznego w Urzędzie Gminy. 

96. Przeciwdziałanie dostępności osób niepowołanych do systemu informatycznego. 

97. Pełnienie nadzoru nad mechanizmami uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli nad 

dostępem do danych osobowych. 

98. Ustalanie, ewidencjonowanie i rejestrowanie dla każdego użytkownika systemu 

informatycznego odrębnego identyfikatora. 

99. Zapewnienie przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa dla systemów 

informatycznych. 

100. Stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania (komputery, drukarki, 

monitory, programy) - określenie stanu faktycznego oraz bieżących potrzeb. 

101. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie 

Gminy. 

102. Podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń techniki biurowej w 

Urzędzie Gminy. 

103. Pełnienie funkcji pomocnika Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemu 

Informatycznego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pysznica Nr 59/2018. 

104. Nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy. 

105. Obsługa techniczna i nadzór transmisji obrad sesji Rady Gminy. 

106. Obsługa kancelaryjna Wójta Gminy, Zastępcy Wójta i Sekretarza. 

107. Wysyłanie korespondencji i przesyłek. 

108. Przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej. 
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109. Udzielanie informacji interesantom dotyczących godzin pracy urzędu, przyjęć interesantów                  

z zakresu załatwianych spraw i innych czynności mających wpływ na obsługę obywateli. 

110. Prowadzenie prenumeraty czasopism i dzienników oraz wydawnictw fachowych. 

111. Zamawianie i  prowadzenie ewidencji pieczęci. 

112. Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych. 

113. Prowadzenie ewidencji interesantów zgłaszających się do Wójta Gminy, Zastępcy Wójta                                       

i Sekretarza w sprawach skarg i wniosków. 

114. Techniczna obsługa narad pracowniczych. 

115. Dbanie o wizualny obraz Urzędu Gminy. 

116. Promocja Wójta Gminy i Urzędu Gminy. 

117. Organizowanie spotkań, narad, zjazdów, konferencji. 

118. Ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozliczanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek, 

119. Udzielanie informacji interesantom dotyczących godzin pracy urzędu oraz innych 

instytucji, przyjęć interesantów z zakresu załatwianych spraw i innych czynności mających 

wpływ na obsługę obywateli, 

120. Udzielanie kompleksowej informacji z zakresu procedur, miejsca i terminu załatwiania 

spraw. 

121. Udostępnianie formularzy, wniosków i udzielanie instruktażu przy ich wypełnianiu. 

122. Prowadzenie rejestru i przygotowywanie odpowiedzi dotyczące informacji publicznej 

123. Obsługa kancelaryjna w referacie organizacyjnym, 

124. Gospodarka drukami, materiałami biurowymi, środkami czystości: 

125. Dokonywanie zakupów i prowadzenie ewidencji materiałów biurowych, druków i ich 

rozprowadzanie 

126. Organizowanie i przeprowadzanie zamówień i przetargów na zakupy i dostawy, usługi 

wynikające z zakresu powierzonych zadań  

127. Rozliczanie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania. 

128. Prowadzenie spraw ankietyzacji dotyczących określenia satysfakcji klientów z zakresu 

norm Kodeksu Etycznego, oceny kontroli zarządczej i samooceny pracowników Urzędu 

Gminy. 

129. Utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach biurowych,                                  

w pomieszczeniach socjalnych, w toaletach oraz pozostałych pomieszczeniach znajdujących 

się w budynku Urzędu Gminy tj: 

 odkurzanie i czyszczenie wykładzin, 

 ścieranie kurzu i utrzymanie w czystości mebli oraz urządzeń biurowych, 

 mycie okien, 

130. Mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach 

oraz pomieszczeniach socjalnym. 

131. Mycie glazury i posadzek w toaletach. 

132. Zamiatanie, mycie holów, klatki schodowej, windy. 
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133. Przygotowywanie sal do posiedzeń Komisji i obrad Rady Gminy, narad, spotkań 

okolicznościowych oraz ślubów. 

134. Utrzymanie porządku na placu wokół budynku Urzędu Gminy. 

135. Dokonywanie zakupów środków czystości oraz bieżące uzupełnianie środków sanitarno-

higienicznych w toaletach i pomieszczeniach socjalnych. 

136. Systematyczne sprawdzanie zabezpieczeń chroniących budynek Urzędu Gminy przed 

włamaniem i pożarem po godzinach urzędowania. 

137. Natychmiastowe zgłaszanie o wszelkich zauważonych awariach i uszkodzeniach w 

budynku i na zewnątrz. 

138. Utrzymanie czystości w pomieszczeniu socjalnym i na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 

2012” w Jastkowicach. 

139. Utrzymanie czystości w pomieszczeniu socjalnym i na obiekcie „Centrum sportowo- 

rekreacyjne i kulturalne w Pysznicy przy ulicy Podorenda. 

140. W sytuacjach wyjątkowych i bardzo pilnych doręczanie pism urzędowych. 

141. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego. 

 

 

Zakres zadań Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych 

 

1. Wykonywanie zadań techniczno- organizacyjnych w sprawach należących do zarządu dróg                

i obiektów mostowych zaliczonych do kategorii gminnych, a w szczególności: 

 podejmowanie niezbędnych działań dla utrzymania w należytym stanie 

nawierzchni dróg i obiektów mostowych oraz innych urządzeń z nimi związanych, 

 koordynowanie robót w pasie drogowym, 

 prowadzenie numeracji ewidencji dróg oraz obiektów mostowych, 

 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg oraz obiektów mostowych, 

 zlecanie wykonywania robót interwencyjnych, robót zabezpieczających, 

 podejmowanie czynności przeciwdziałających niszczeniu dróg przez ich użytkowanie, 

 wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu oraz wyznaczenie 

objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub mienia, 

2. Uczestnictwo w ustalaniu zakresu robót utrzymaniowych na drogach i obiektach zaliczanych 

do kategorii dróg powiatowych. 

3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad oznakowaniem dróg publicznych w gminie 

i przestrzeganiem zasad ruchu drogowego. 

4. Planowanie i organizowanie zimowego utrzymania dróg w gminie. 

5. Planowanie i organizowanie budowy i remontów zadaszeń przystankowych i zatok 

autobusowych. 

6. Wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do odpowiedniej kategorii. 

7. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu drogownictwa. 
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8. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania inwestycji i remontów w zakresie 

wodociągowania i kanalizacji oraz inwestycji towarzyszących, a w szczególności: 

 prowadzenie postępowania formalno-prawnego (pozyskanie terenu, uzyskanie 

niezbędnych pozwoleń i uzgodnień), 

 prowadzenie i przechowywanie niezbędnych materiałów związanych z prowadzeniem 

zadań inwestycyjno-remontowych (dokumentacji technicznej, pozwoleń, umów, 

protokołów, rozliczeń, sprawozdań, dzienników budowy). 

9. Prowadzenie wstępnego postępowania formalno – prawnego. 

10. Proponowanie właściwej formy zamówienia publicznego. 

11. Organizowanie przetargów , a w szczególności opracowywanie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu, publikacje, opracowywanie innych 

niezbędnych dokumentów. 

12. Obsługa organizacyjna komisji przetargowej : 

 przygotowanie wymaganych dokumentów, 

 uczestnictwo w posiedzeniach komisji, 

 sporządzanie protokołów z posiedzeń przetargowych wraz z załącznikami określonymi             

w ustawie o zamówieniach publicznych. 

13. Zawiadamianie oferentów o rozstrzygnięciach przetargów. 

14. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów w przypadkach ewentualnych protestów                             

i odwołań.  

15. Przygotowywanie realizacji inwestycji gminnych, prowadzenie remontów obiektów 

gminnych oraz bieżące utrzymanie infrastruktury. 

16. Opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji. 

17. Współpraca z inspektorami nadzoru. 

18. Nadzorowanie przebiegu robót inwestycyjnych i remontów pod kątem realizacji umów 

z wykonawcami, rozliczeń z przyznanych środków oraz zgodności z dokumentacją 

techniczną  i wymogami prawa. 

19. Udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji  inwestycji. 

20. Uczestnictwo w odbiorach i rozliczeniach końcowych inwestycji. 

21. Uczestnictwo w komisjach przetargowych. 

22. Współpraca przy pozyskiwaniu środków pomocowych. 

23. Współudział przy przygotowywaniu wniosków  do właściwych organów o przyznanie 

środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej. 

24. Rozliczanie środków pomocowych i z Unii Europejskiej. 

25. Prowadzenie spraw przygotowania robót budowlanych, dostaw,  usług z uwzględnieniem 

zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. 

26. Prowadzenie gminnego rejestru postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych. 

27. Przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych, a w 

szczególności : 

 prowadzenie wstępnego postępowania formalno – prawnego, 
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 proponowanie właściwej formy zamówienia publicznego, 

 organizowanie przetargów, a w szczególności opracowywanie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu, publikacje, opracowywanie innych 

niezbędnych dokumentów. 

28. Przygotowywanie lub współudział w przygotowywaniu umów z wykonawcami. 

29. Gromadzenie i przechowywanie niezbędnych materiałów związanych z postępowaniami                      

o zamówienia publiczne ( dokumentacja techniczna, pozwolenie, umowa, protokoły odbioru, 

rozliczenia, sprawozdania, nadzór inwestorski,  dziennik budowy i inne ). 

30. Stosowanie innych procedur obowiązujących w sytuacji , gdy zadanie realizowane jest ze 

środków Unii Europejskiej. 

31. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie terenów gminnych w sposób szczególny: 

 budowa zjazdów z drogi gminnej, 

 budowa ogrodzeń od strony dróg i placów gminnych, 

 budowa przyłączy ( gaz, woda, energia), 

 zajęcie pasa drogowego. 

32. Oświetlenie uliczne oraz budynków gminnych, nadzorowanie umów o konserwacje 

oświetlenia ulicznego, przygotowanie zużycia energii do przetargów. 

33. Sporządzanie umów z wykonawcami prac zleconych przez Wójta Gminy. 

34. Współpraca przy przygotowaniu wniosków unijnych. 

35. Przygotowanie i realizacja zamówień poza ustawą PZP. 

36. Wykonywanie zleconych prac naprawczych i remontowych nie wymagających 

specjalistycznego przygotowania i sprzętu na wskazanych obiektach gminnych. 

37. Pomoc przy pracach porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych i terenach 

zielonych Gminy. 

38. Współudział w przygotowaniach uroczystości i imprez plenerowych. 

39. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej gazowych urządzeń grzewczych w kotłowni 

w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy. 

40. Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach kotłowni i ich najbliższym otoczeniu. 

41. W okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w celu zapewnienia swobodnego 

dojścia do obiektów. 

42. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownictwo. 

 

Zakres zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  

 

1. Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie założeń do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

3. Udostępnianie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

i zmian tego planu do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści. 
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4. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania planu 

miejscowego zagospodarowania i o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. 

5. Uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami. 

6. Podejmowanie zleconych czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o wpis w księdze 

wieczystej lub o założenie księgi wieczystej. 

7. Użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w drodze czynności cywilno-prawnych, 

ustalanie czynszu. 

8. Numeracja porządkowa nieruchomości. 

9. Nazewnictwo ulic. 

10. Podziały nieruchomości. 

11. Prowadzenie rejestru aktów notarialnych, 

12. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości 

13. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie: 

 wydania decyzji warunkach zabudowy, 

 zmian decyzji warunkach zabudowy, 

 przeniesienia decyzji warunkach zabudowy. 

14. Wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy. 

15. Wydawanie wypisów i wyrysów ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

16. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

17. Przygotowanie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia na sporządzanie 

projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistycznymi. 

18. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki. 

19. Najmy, dzierżawy nieruchomości w drodze czynności cywilno-prawnych, ustalanie 

czynszu. 

20. Przygotowanie decyzji w sprawach oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz 

Gminnych jednostek organizacyjnych. 

21. Rozgraniczenia nieruchomości. 

22. Sprzedaż nieruchomości. 

23. Decyzje na wycinkę drzew. 

24. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

25. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zmian decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

26. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

27. Współuczestniczenie w sporządzaniu założeń i planów społeczno – gospodarczych oraz 

zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej ochrony środowiska. 
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28. Współudział w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska i sporządzaniu raportów                      

z wykonania tego Programu. 

29. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

30. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. 

31. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony zasobów środowiska, w szczególności: 

 ochrona powietrza, wód i powierzchni ziemi, 

 ochrona przed hałasem i polem elektromagnetycznym, 

 ochrona kopalin, 

 ochrona środowiska przed odpadami. 

32. Przygotowywanie opinii do decyzji w sprawie eksploatacji złóż kopalin zlokalizowanych 

na terenie gminy. 

33. Prowadzenie spraw w zakresie opiniowania projektów prac geologicznych pod kątem 

zgodności z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. 

34. Przygotowywanie opinii projektów rekultywacji gruntów. 

35. Prowadzenie spraw w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska. 

36. Prowadzenie spraw w zakresie opiniowania lokalizacji inwestycji pod względem 

szkodliwości dla środowiska. 

37. Ustalanie opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony 

środowiska. 

38. Załatwianie spraw interwencyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska. 

39. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie. 

40. Egzekwowanie postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie. 

41. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (aktualizacja 

sprawozdania). 

42. Realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej (sprawozdawczość                            

i prowadzenie działań edukacyjnych). 

43. Prowadzenie postępowań w zakresie wycieku nieczystości ciekłych. 

44. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych o właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych                            

i transportu nieczystości ciekłych. 

45. Ochrona bezdomnych zwierząt. 

46. Rozliczanie opłat koncesyjnych i kar za nielegalne wydobycie kopalin. 

47. Przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

48. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z programu opieki nad zwierzęta bezdomnymi                      

w szczególności: 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, 

 zakup wyposażenia niezbędnego do wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt, 

 zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 
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49. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za 

agresywną. 

50. Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. 

51. Prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania 

zwłok bezdomnych zwierząt. 

52. Współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie odbierania zwierzęcia rażąco 

zaniedbywanego i okrutnie traktowanego. 

53. Zapewnienie opieki dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy. 

54. Współpraca z rolnikami w szczególności w zakresie doradztwa oraz informowania                        

o możliwości korzystania ze szkoleń i kursów. 

55. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych 

chorób zwierzęcych, w tym w szczególności zwalczania wścieklizny. 

56. Współpraca ze służbami doradztwa rolniczego i innymi jednostkami działającymi na 

rzecz rolnictwa, w tym służbami w zakresie ochrony roślin. 

57. Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną 

zwierzyny. 

58. Opracowanie sprawozdań dotyczących upraw maku na terenie gminy. 

59. Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w opiniowaniu rocznych planów 

prowadzenie spraw związanych z gospodarką rolną, w szczególności wynikających                                 

z przepisów ustaw: o ochronie roślin uprawnych, o przeciwdziałaniu narkomanii, o 

ochronie zwierząt, o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa 

oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, 

współdziałanie w sprawach zagospodarowania obwodów łowieckich, ochrony i hodowli 

zwierząt. 

60. Wydawanie zaświadczeń dla rolników o położeniu gruntu w Naturze 2000. 

61. Nadzór nad wspólnotami gruntowymi. 

62. Prowadzenie postępowań dotyczących usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych 

do ich składowania/magazynowania, 

63. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla podmiotów odbierających odpady 

komunalne. 

64. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prowadzenia 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególnym zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

65. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi                   

w Gminie. 

66. Sporządzenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie. 

67. Współudział w przygotowywaniu dokumentacji i materiałów do przeprowadzenia 

przetargów związanych z wyborem podmiotu, który będzie odbierał odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości (SIWZ) oraz w przygotowywaniu projektów umów. 
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68. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości i od firm zajmujących się opróżnianiem 

zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych. 

69. Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

70. Umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty                                                            

informacji o: 

 harmonogramie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, 

 miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 

zielonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości                  

z terenu gminy,  

 osiągniętych przez Gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku 

kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, 

 przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, 

 informacji o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

 miejscach i terminach odbioru odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzących z gospodarstw domowych. 

71. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. 

72. Opiniowanie i uzgodnienie Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami. 

73. Nadzorowanie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

74. Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne. 

75. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej w 

zakresie funkcjonowania urządzeń wodnych oraz inwestycji melioracyjnych na ternie 

gminy. 

76. Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie do stanu 

poprzedniego. 

77. Nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonanie 

urządzeń zapobiegających szkodom. 

78. Zatwierdzanie ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruntach. 

79. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji: 

 kąpielisk, 

 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. 

80. Wyrażanie zgody na utworzenie kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 

do kąpieli w formie uchwały, będącej aktem prawa miejscowego. 
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Zakres zadań Referatu Spraw Obywatelskich i USC 

1. Dokonywanie rejestracji akt stanu cywilnego oraz dokonywanie innych czynności 

związanych z rejestracją akt stanu cywilnego wynikających z przepisów ustawy prawo 

aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

2. Prowadzenie ewidencji posiadanych ksiąg stanu cywilnego. 

3. Prowadzenie akt zbiorowych do poszczególnych rodzajów akt stanów cywilnego. 

4. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dbanie o ich  konserwację                       

i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Wydawanie odpisów, wypisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego oraz rejestru stanu 

cywilnego. 

6. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń 

zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

7. Wydawanie decyzji i zezwoleń w sprawach określonych w ustawie prawo o aktach stanu 

cywilnego. 

8. Prowadzenie księgi szczegółowego rozchodu druków odpisów i zaświadczeń dla USC. 

9. Sporządzanie sprawozdań oraz informacji z działalności USC, w tym sprawozdań 

statystycznych do GUS. 

10. Organizowanie i prowadzenie uroczystości związanych z zawarciem małżeństwa. 

11. Organizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz 100 rocznicy urodzin 

mieszkańców. 

12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany imienia i nazwiska. 

Przyjmowanie wniosku od osoby uprawnionej do posiadania dowodu osobistego lub                       

w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych od rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora. 

13. Zapewnienie możliwości przyjęcia wniosku o dowód osobisty w miejscu pobytu osoby         

w przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu gminy spowodowanej 

chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą. 

14. Wydawanie dowodu osobistego uprawnionym do tego osobom, lub odmowa wydania 

w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

15. Obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego złożonych droga elektroniczna przez 

platformę ePUAP. 

16. Przyjmowanie zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przez 

uprawnione do tego osoby, oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu 

dowodu osobistego. 

17. Przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów 

zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. 

18. Unieważnianie dowodu osobistego w przypadkach przewidzianych w ustawie, 

wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych. 

19. Przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. 
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20. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących 

wnioskodawcy przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych, w formie pisemnej 

lub dokumentu elektronicznego. 

21. Udostępnianie lub odmowa udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych                     

w trybie jednostkowym w zakresie posiadanego dostępu, po uiszczeniu opłaty jeżeli 

ustawa takową opłatę przewiduje, 

22. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się                             

w posiadaniu urzędu gminy uprawnionym podmiotom. 

23. Sprawdzanie i przyjmowanie na stan urzędu odebranych dokumentów w RDO, 

analiza zleceń usunięcia niezgodności rozbieżności i ich realizacja. 

24. Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych. 

25. Prowadzenie spraw z zakresu BHP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie 

Gminy. 

26. Prowadzenie rejestru mieszkańców, dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL,                   

w zakresie właściwości rzeczowej wójta gminy o której mowa w art. 10 ustawy o ewidencji 

ludności lub przekazywanie ich w formie papierowej w przypadku braku możliwości 

przekazania w formie elektronicznej. 

27. Sprawdzanie danych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców oraz usuwanie 

niezgodności w zakresie swoich kompetencji lub powiadamianie organu właściwego i osoby 

której dane były sprawdzane. 

28. Występowanie o nadanie numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego, 

w zakresie właściwości rzeczowej Wójta Gminy. 

29. Występowanie o zmianę numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego. 

30. Prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego, 

wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniem wyjazdu poza 

granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy. 

31. Prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania 

oraz anulowania czynności meldunkowych. 

32. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy 

przetwarzanych w rejestrze mieszkańców, oraz rejestrze PESEL w formie pisemnej lub 

dokumentu elektronicznego. 

33. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców w formie pisemnej lub 

dokumentu elektronicznego, 

34. Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem danych z rejestru mieszkańców za pomocą 

urządzeń teletransmisji danych, uprawnionym podmiotom. 

35. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i dokumentacji ewidencji ludności. 

36. Potwierdzanie danych na obowiązujących formularzach. 

37. Sporządzanie wykazów uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. 

38. Sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej. 
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39. Prowadzenie postępowań dotyczących wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprez 

masowych. 

40. Przygotowywanie danych do sprawozdań ze swojego stanowiska pracy. 

41. Prowadzenie rejestru wyborców w systemie informatycznym, w tym jego aktualizacja, 

wydawanie decyzji o wpisaniu i skreśleniu z rejestru wyborców. 

42. Powiadamianie urzędów gmin miejsca stałego zameldowania o wpisaniu do rejestru 

wyborców. 

43. Udostępnianie rejestru wyborców. 

44. Sporządzanie spisów wyborców i ich aktualizacja. 

45. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania. 

46. Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisów wyborców. 

 

Samodzielne stanowiska urzędnicze 

 

Stanowisko pracy- Radca prawny 

1. Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady. 

2. Obsługa prawna Wójta Gminy i doradztwo prawne na rzecz poszczególnych stanowisk pracy. 

3. Wykonywanie zastępstwa sądowego w ramach udzielonego pełnomocnictwa. 

4. Przygotowywanie gminnych aktów prawnych. 

5. Udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom Urzędu Gminy w zakresie interpretacji 

przepisów prawnych. 

6. Wydawanie opinii prawnych. 

7. Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę. 

8. Kontrola stosowania przepisów KPA i innych przepisów prawa przez pracowników Urzędu 

Gminy. 

9. Udzielanie pomocy prawnej kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

Stanowisku pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych                      

i wojskowych  

1. Opracowywanie na każdy rok planów zasadniczych zamierzeń w zakresie realizacji zadań 

OC. 

2. Opracowywanie planu realizacji całokształtu zamierzeń szkoleniowych, obowiązującej 

dokumentacji w tym zakresie oraz organizowanie szkoleń i ćwiczeń. 

3. Organizowanie, przygotowanie i zapewnienie działania elementów wchodzących w skład 

systemu .ostrzegania, wykrywania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń. 

4. Tworzenie i przygotowywanie do działania terenowych formacji OC oraz prowadzenie 

obowiązującej dokumentacji w tym zakresie. 

5. Planowanie, zaopatrywanie formacji OC w sprzęt i środki zgodnie z tabelami należności. 

6. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu               

i wymiany sprzętu OC w magazynie Urzędu Gminy. 

7. Realizacja zadań obronnych określonych w przepisach szczególnych, a w szczególności: 
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 opracowywania i realizacji planów działania w zakresie spraw obronnych. 

 prowadzenie ewidencji świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby Sił Zbrojnych, 

 prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru i akcji kurierskiej, 

 prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową na terenie Gminy, 

 opracowanie i aktualizacja planu ochrony zabytków na czas „W”. 

8. Prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej 

służby zdrowia na potrzeby obrony państwa. 

9. Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych. 

10. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 

 realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego, 

 opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania 

kryzysowego. 

11. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na 

potencjalne zagrożenia. 

12. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy. 

13. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

14. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

15. Zabezpieczenia mieszkań i osób dotkniętych w wyniku kląsk żywiołowych. 

16. Wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów, prowadzenia 

działalności profilaktycznej i propagandowej (spotkania, odczyty, propaganda wizualna, 

udział w zebraniach). 

17. Wykonywanie zadań z zakresu OSP: 

 rozliczanie zużycia paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, 

 rozliczanie ekwiwalentów za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych jednostek 

OSP. 

18. Wykonywanie zadań z zakresu spraw organizacyjnych, a zwłaszcza: 

 prowadzenie ewidencji stanu osobowego jednostek OSP ich Zarządów oraz ich 

aktualizacja, 

 prowadzenie w imieniu Wójta Gminy merytorycznego nadzoru nad pracą OSP 

i współpracy  z Prezesami i Naczelnikami OSP. 

19. Rozliczenie kart samochodowych i prowadzenie dokumentacji dotyczącej samochodów 

służbowych. 

20. Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez prowadzenie 

punktu informacyjnego dot. programu „Czyste powietrze”. 
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ROZDZIAŁ VII 

 ZASADY UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ 

 

 § 30. 

W przypadkach określonych przepisami prawa, wynikających z realizowanych zadań 

i czynności, pracownikom Urzędu Gminy, Gminnych jednostek organizacyjnych oraz innym 

osobom mogą zostać udzielone upoważnienia lub pełnomocnictwa Wójta Gminy do realizacji 

czynności określonych ich treścią. 

 § 31. 

1. Upoważnienia Wójta Gminy wydawane są na podstawie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz innych przepisów z zakresu administracji publicznej, a także przepisów prawa 

miejscowego nakładających na Wójta określone obowiązki i uprawnienia. 

2. Pełnomocnictwo Wójta Gminy wydawane jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego 

oraz przepisów z zakresu administracji publicznej tak stanowiących. 

 § 32. 

1. W Urzędzie Gminy prowadzony  jest Rejestr pełnomocnictw i upoważnień. 

2. Kopię udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia oraz dokument o ich cofnięciu włącza 

 się do akt osobowych pracownika. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

  OGÓLNE ZASADY DEKRETOWANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW 

  § 33. 

1. Wójt Gminy dekretuje pisma przychodzące w sprawach należących do wyłącznej właściwości 

Wójta Gminy lub do niego adresowane.  

2. Wójt Gminy, Zastępca Wójta lub Sekretarz dekretują korespondencję do kierowników 

referatów, pracowników oraz Gminnych jednostek organizacyjnych. 

                               

 

§ 34. 

 

1. Korespondencja nie podlegająca dekretacji jest przekazywana przez Kancelarię Ogólną 

bezpośrednio na stanowiska pracy. 

2. W szczególności dotyczy to korespondencji adresowanej imiennie do kierowników                                   

i pracowników Urzędu Gminy. 
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§ 35. 

Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów podpisują 

dokumenty dotyczące zakresu ich działania.             

§ 36. 

 

Wójt Gminy podpisuje i do jego bezpośredniej aprobaty należą: 

1. Zarządzenia, regulaminy wewnętrzne. 

2. Pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz. 

3. Pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy. 

4. Decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie 

upoważnił pracowników Urzędu Gminy. 

5. Pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające 

osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa  pracy wobec pracowników 

Urzędu Gminy. 

6. Pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu Gminy jako pracodawcy. 

7. Pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji 

publicznej. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9. Inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt Gminy zastrzegł dla siebie. 

§ 37. 

 

1. Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów podpisują decyzje 

administracyjne, postanowienia, zawiadomienia o załatwieniu skarg i wniosków, odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania radnych, a także inne pisma w ustalonym zakresie wynikającym z 

udzielonych przez Wójta Gminy imiennych upoważnień. 

2. Skarbnik podpisuje ponadto dokumenty w zakresie jego uprawnień wynikających 

z przepisów szczególnych. 

3. Dokument przedstawiony do podpisu Wójtowi Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi, 

Skarbnikowi oraz kierownikom referatów powinien być uprzednio podpisany przez 

pracownika, który go opracował. Podpis pracownika powinien znajdować się na końcu 

z lewej strony dokumentu. 

4. Dokumenty dotyczące operacji gospodarczych i finansowych, a w szczególności czynności 

prawne mogące pociągnąć za sobą zobowiązania pieniężne, winny uzyskać kontrasygnatę 

Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej. 

5. Kontrasygnata lub wyrażone na piśmie zawiadomienie Wójta Gminy o odmowie jej 

dokonania oraz jej przyczynach, winna nastąpić w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

dokumentu Skarbnikowi lub osobie przez niego upoważnionej. 

6. Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem - podpisują Wójt Gminy 

lub osoby upoważnione przez Wójta Gminy. 
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7. Kierownicy referatów i upoważnieni pracownicy podpisują decyzje administracyjne i pisma              

w zakresie zadań i odpowiedzialności wynikających z niniejszego Regulaminu na podstawie 

imiennych upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy. 

8. Zasady podpisywania dokumentów finansowo - księgowych określa Wójt Gminy 

w Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych zawartej w Polityce Rachunkowości, 

wprowadzonej w drodze zarządzenia wewnętrznego. 

9. Odstąpienie od wyżej ustalonych zasad może nastąpić tylko w drodze upoważnień 

udzielonych przez uprawnione osoby. 

10. Do uwierzytelniania odpisów i wyciągów z dokumentów upoważnieni są wskazani 

przez Wójta Gminy pracownicy. 

11. Obowiązek podpisywania dokumentów „sprawdzono pod względem merytorycznym" należy 

do kompetencji pracowników i  wynika z wyznaczonych zakresów obowiązków. 

 

ROZDZIAŁ IX 

ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH 

WYDAWANYCH PRZEZ ORGANY GMINY 

§ 38. 

1. Projekty aktów prawnych sporządza merytorycznie właściwa dla danego zagadnienia 

jednostka organizacyjna Urzędu Gminy. 

2. W przypadku, gdy : 

 przedmiot projektowanego aktu prawnego należy do zakresu działania kilku jednostek 

organizacyjnych Urzędu Gminy projekt opracowują wspólnie przedstawiciele tych 

jednostek, a funkcje koordynatora pełni Zastępca Wójta lub Sekretarz. 

 przedmiot projektowanego aktu prawnego obejmuje zmiany w budżecie gminy, układzie 

wykonawczym lub planie finansowym jednostki - projekt opracowuje Skarbnik, na 

podstawie wniosków przygotowanych przez kierowników właściwych jednostek 

organizacyjnych. 

3. Odpowiedzialnym za terminowe sporządzanie projektu aktu prawnego i jego zawartość 

merytoryczną jest pracownik na samodzielnym stanowisku pracy lub kierownik Gminnej 

jednostki organizacyjnej. Osoba odpowiedzialna parafuje sporządzony projekt. 

4. Projekt aktu prawnego powinien odpowiadać wymogom określonym w przepisach 

regulujących zasady techniki prawodawczej. 

5. Do każdego projektu aktu prawnego winno zostać załączone uzasadnienie potrzeby jego 

wydania.  

6. Projekty aktów prawnych zawierające wymagane opinie przedkładane są Wójtowi Gminy. 

7. Projekty uchwał Rady Gminy zaakceptowane przez Wójta Gminy przekazywane zostają 

Przewodniczącemu Rady Gminy, który rozstrzyga o dalszym biegu prac nad tymi 

projektami. 
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8. Projekty, które nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy zwracane są do właściwej Jednostki 

organizacyjnej urzędu lub Gminnej jednostki organizacyjnej, z negatywnym stanowiskiem 

Wójta Gminy lub celem dokonania stosownych korekt. 

9. W przypadkach, gdy przepisy nakładają obowiązki konsultacji z organizacjami społecznymi 

do projektów aktów prawnych organów Gminy, właściwie merytoryczny pracownik 

występuje o stosowną opinię, a w przypadku jej uzyskania dołącza do projektu. 

10. Pracownicy Urzędu Gminy i Gminnych jednostek organizacyjnych przygotowujący projekty 

aktów prawnych zobowiązani są - na polecenie Wójta Gminy, Zastępcy Wójta bądź 

Sekretarza referować zagadnienia związane z wprowadzeniem tych aktów na posiedzeniach 

Rady Gminy i właściwych Komisji opiniujących projekty. 

11. W odniesieniu do projektów uchwał Rady Gminy, objętych wnioskami Komisji 

problemowych o zmianę ich treści Wójt Gminy po zapoznaniu się ze stanowiskiem danej 

Komisji dotyczącymi przedłożonych projektów podejmuje - fakultatywnie - postanowienie: 

 utrzymania dotychczasowego brzmienia projektu uchwały Rady Gminy skierowanego do 

Przewodniczącego Rady Gminy bez poprawek, 

 wprowadzenia do skierowanego uprzednio do Przewodniczącego Rady Gminy projektu 

uchwał poprawek wynikających z opinii właściwej Komisji, 

 wycofania projektu uchwały. 

12.  Do trybu opracowywania projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych 

przez Komisję lub grupę radnych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5 - 7 niniejszego 

paragrafu. 

§ 39. 

1. Opinii prawnej w zakresie zgodności z przepisami prawa wymagają: 

- projekty uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, 

- projekty umów. 

2. Pozytywna opinia prawna jest wyrażona poprzez podpis i pieczątkę radcy prawnego na danym 

dokumencie.   

§ 40. 

1. W Urzędzie Gminy prowadzone są: 

 rejestr uchwał Rady Gminy, 

 rejestr zarządzeń Wójta Gminy. 

1. Rejestr zarządzeń organu udostępnia się na stronie serwisu internetowego. 

2. Udostępnianie informacji publicznej i dokumentów urzędowych odbywa się w oparciu 

powszechnie obowiązujące przepisy z uwzględnieniem trybu postępowania 

obowiązującego w Urzędzie Gminy. 
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              ROZDZIAŁ  X 

OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI  INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY PYSZNICA 

 

  § 41. 

 

Urząd Gminy przyjmuje interesantów: 

 poniedziałek  w godz. 7:30 - 15:30, 

 wtorek            w godz. 7:30 - 15:30, 

 środa  w godz. 9:00 - 17:00 

 czwartek  w godz. 7:30 - 15:30 

 piątek  w godz. 7:30 - 15:30 

 

  § 42. 

1.  Czynności o charakterze przygotowawczym i techniczno - kancelaryjnym wykonują 

Jednostki organizacyjne urzędu we własnym zakresie. 

2.  Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna. 

3.  W Urzędzie Gminy obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym 

wykazie  akt. 

4.  Sprawy wniesione przez klientów są obowiązkowo ewidencjonowane w rejestrze spraw 

 prowadzonych w Jednostkach organizacyjnych urzędu. 

5.  Zasady postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz 

 postępowania w sprawach skarg i wniosków określa Kodeks Postępowania 

Administracyjnego,  a także przepisy szczególne określające tryb przyjmowania, 

rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli. 

6.  Ogólny rejestr wpływów i przesyłek poleconych wysłanych przez Urząd Gminy prowadzi 

kancelaria ogólna. 

7.  Rejestr wpływów specjalnych prowadzony jest przez kancelarię materiałów niejawnych. 

8.  W Urzędzie Gminy prowadzone są dostępne do powszechnego wglądu zbiory protokołów                   

z posiedzeń i uchwał Rady Gminy. 

 

  § 43. 

1. Pracownicy Urzędu Gminy są zobowiązani do rzetelnego, bezstronnego i zgodnego                        

z prawem rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw wniesionych przez obywateli. 

2. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli                

z zakresu administracji publicznej ponoszą, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków, 

pracownicy.  
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ROZDZIAŁ XI 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG 

I WNIOSKÓW 

 

§ 44. 

1. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych 

spraw interesantów w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, 

przepisach szczególnych. 

2. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw interesantów ponoszą 

pracownicy, zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków. 

 

§ 45. 

1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez interesantów określa KPA oraz 

Instrukcja Kancelaryjna. 

2. Sprawy wniesione przez interesantów do Urzędu Gminy są ewidencjonowane w spisach 

spraw. 

3. Kwalifikacji skarg, wniosków i indywidualnych spraw Obywateli dokonuje Sekretarz,  

kierując je do załatwienia wraz z odpowiednią dyspozycją Jednostce organizacyjnej urzędu 

lub Gminnej jednostce organizacyjnej. 

§ 46. 

 

1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy rejestrowane są w rejestrze skarg             

i wniosków niezależnie od miejsca ich wpływu oraz właściwości do rozpatrywania. 

2. Skargi i wnioski złożone ustnie przyjmuje się do protokołu. 

3. Skarga lub wniosek, po ich zarejestrowaniu w rejestrze, są przekazywane do rozpatrzenia 

właściwej Jednostce organizacyjnej urzędu. 

4. Czynności dotyczące załatwiania skarg i wniosków na pracowników Urzędu Gminy, w tym 

szczególności: 

 badanie zasadności składanych skarg i wniosków, 

 udzielanie odpowiedzi skarżącemu lub wnioskodawcy są realizowane przez 

Kierownictwo Urzędu Gminy. 

 

§ 47. 

 

1. Pracownicy, którym powierzono rozpatrzenie skargi lub wniosku zobowiązani 

są do przekazania odpowiedzi wraz ze zgromadzoną w danej sprawie dokumentacją do akt 

prowadzonych przy centralnym rejestrze skarg i wniosków. 

2. Sekretarz koordynuje sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków poprzez: 

 nadzorowanie centralnego rejestru skarg i wniosków, 
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 przekazywanie ich do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją, 

  nadzór nad terminowym przygotowaniem materiałów niezbędnych do właściwego 

rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków. 

 

 

              ROZDZIAŁ XII 

ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI W URZĘDZIE GMINY 

 § 48. 

 

Celem działalności kontrolnej jest: 

1. Zapewnienie Wójtowi Gminy informacji niezbędnych do efektywnego kierowania 

gospodarką Gminy i podejmowania prawidłowych decyzji 

2. Ocena stopnia realizacji zadań, prawidłowości i legalności działania. 

3. Doskonalenie metod pracy Urzędu Gminy oraz Gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

 § 49. 

1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną. 

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują: 

 Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik i kierownicy referatów – w zakresie 

zgodności działania z prawem  w sprawach organizacji i funkcjonowania referatu 

i samodzielnych stanowisk pracy, dyscypliny pracy oraz w zakresie przestrzegania 

tajemnicy państwowej  i służbowej przestrzegania przepisów o ochronie informacji 

niejawnych i danych osobowych, 

 Ponadto Skarbnik w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi, 

prowadzenia rachunkowości, stosowania przepisów o opłacie skarbowej. 

3. Czynności w zakresie kontroli wykonuje na podstawie pisemnego  upoważnienia 

przyznanego przez Wójta: 

 Skarbnik Gminy, 

 Zespół Kontrolny w  stosunku do Gminnych jednostek  organizacyjnych w zakresie 

prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi. 

4. Na czele Zespołu Kontrolnego stoi pracownik wyznaczony przez Wójta Gminy. 

5. Przeprowadzenie kontroli Gminnych jednostek organizacyjnych zarządza Wójt Gminy. 

6. W zarządzeniu kontroli określa się jej temat, zakres, termin oraz osoby upoważnione do jej 

przeprowadzenia. 

7. Z przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny sporządza protokół. 
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 ROZDZIAŁ XIII 

 ZASADY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY 

 

  § 50. 

1.  Szkolenia służą rozwojowi wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Gminy, i są 

niezbędne do prawidłowego wykonywania przez nich zadań na zajmowanym stanowisku. 

2. Środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników ujmuje się 

 w planie wydatków Urzędu Gminy. 

3. Podstawowym warunkiem przeznaczenia środków finansowych ujętych w planie wydatków 

na  szkolenie pracownika Urzędu Gminy, jest objęcie nimi tematyki ściśle związanej 

z obowiązującymi,  zmienianymi lub wprowadzanymi przepisami prawa określającymi 

sposób wykonywania zadań na danym stanowisku. 

4. Przeznaczenie środków finansowych ujętych w planie wydatków Urzędu Gminy na szkolenia 

pracownika Urzędu Gminy, może nastąpić w drodze: 

 uczestnictwa w szkoleniu zewnętrznym, 

 zorganizowania szkolenia przez Urząd Gminy i skierowanie pracownika do udziału 

w nim. 

5. Dofinansowania samokształcenia kierowanego poprzez: 

 pokrycie części kosztów związanych z nauką, 

 udzielenie pracownikowi urlopu szkoleniowego. 

6. W przypadkach uczestnictwa w szkoleniu, którego przedmiotem były interpretacje 

zmienionych lub nowych przepisów prawa, pracownik zobowiązany jest przekazać zdobyte 

informacje przełożonym i innym pracownikom, jeżeli zakres tematyczny dotyczy 

realizowanych przez nich zadań. 

 

              ROZDZIAŁ XIV 

ZASADY WYDAWANIA PRACOWNIKOM POLECEŃ WYJAZDU SŁUŻBOWEGO 

  § 51. 

1. Do wydania polecenia wyjazdu służbowego pracownikowi Urzędu Gminy, uprawniony jest 

Sekretarz, po dokonaniu oceny potrzeby tego wyjazdu pod względem kryterium celowości 

i efektywności. 

2. Ewidencję poleceń wyjazdów służbowych prowadzi sekretariat Urzędu Gminy. 

3. Dokumentowanie i rozliczanie wydatków związanych z realizacją poleceń wyjazdu 

 służbowego następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
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ROZDZIAŁ XV 

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

  § 52. 

1. Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy określa Wójt Gminy w Regulaminie Pracy, 

 wprowadzonym w drodze odrębnego zarządzenia. 

2. Zasady: 

 obiegu dokumentów księgowych, 

 inwentaryzacji mienia Urzędu Gminy, 

 gospodarki kasowej 

 określa Wójt Gminy w drodze instrukcji wprowadzonych odrębnymi zarządzeniami. 

 

  § 53. 

 

Nośniki papierowe oraz informatyczne zawierające informacje nie objęte ochroną przewidzianą               

w ustawach, a w szczególności: 

 projekty dokumentów, 

 wydruki pomocnicze, materiały informacyjne, 

nie podlegające przekazaniu do archiwum zakładowego Urzędu Gminy winny zostać, po 

wykorzystaniu, zniszczone przy użyciu niszczarki. 

 

  § 54. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. 
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