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woj. opolskie Zarządzenie nr OR.120.10.2021
Wójta Gminy Rudniki

z dnia 16.12.2021r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
póz.1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.
Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rudnikach w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.
Traci moc zarządzenie nr OR.120.7.2019 Wójta Gminy Rudniki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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-woj. opolslue
Załącznik

do Zarządzenia nr OR.120.10.2021
Wójta Gminy Rudniki

z dnia 16.12.2021 r.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Rudnikach

I. Postanowienia ogólne

§1.
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Rudnikach, zwany dalej Regulaminem, określa:

l. Strukturę organizacyjną Urzędu;
2. Zakresy zadań pomiędzy kierownictwem Urzędu;
3. Zakresy działań komórek organizacyjnych;
4. Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli.

§2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

l. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rudniki;
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Rudniki;
3. Referacie - należy przez to rozumieć referaty Urzędu Gminy w Rudnikach, zgodnie z przyjętą

strukturą organizacyjną;
4. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w

Rudnikach;
5. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rudniki;
6. Zastępcy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Rudniki;
7. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Rudniki;
8. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Rudniki;
9. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Rudnikach;
10. Komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć referaty i samodzielne stanowiska

ujawnione w schemacie organizacyjnym.

§3.
Zadania urzędu:

l. Urząd realizuje zadania, kierując się zasadą praworządności i celowości działania, traktując
interes publiczny oraz rozwój lokalny jako podstawowe wartości.

2. W toku działalności urzędu, zatrudnieni w urzędzie pracownicy samorządowi zobowiązani są
przestrzegać przepisów prawa, w tym Statutu Gminy, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy
Rudniki, a także niniejszego regulaminu.

3. Przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

4. Zasady wykonywania czynności biurowych i kancelaryjnych regulowane są postanowieniami
instrukcji kancelaryjnej oraz zarządzeniami wewnętrznymi wójta. Pracownicy samorządowi
zatrudnieni w urzędzie zobowiązani są do postępowania przy wykonywaniu tych czynności
w sposób zgodny z tymi zasadami.

5. Urząd realizuje zadania i wynikające z nich kompetencje w sprawach z zakresu administracji
publicznej, w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie ustawami, a także
przejętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub
samorządowej, zapewniając oszczędną, profesjonalną i skuteczną realizację wszystkich zadań.



II. Organizacja Urzędu

§4.
Komórkami organizacyjnymi Urzędu są referaty i samodzielne stanowiska pracy.

§5.
Pracą urzędu kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.

się dla poszczególnych komórek
§6.

Dla zapewnienia jednolitego oznakowania akt, ustala
organizacyjnych i realizowanych zadań następujące symbole:

l) Referat Organizacyjny -Or
2) Referat Finansowy - Fn
3) Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - GKR
4) Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego - OSZP
5) Referat Promocji i Rozwoju Gminy - PRG
6) Urząd Stanu Cywilnego - USC
7) Inspektor Ochrony Danych - IOD
8) Referat Oświaty - Oś
9) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - POLN

§7.
W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

l) wójt;
2) zastępca wójta, który bezpośrednio pehii nadzór nad Referatem Oświaty;
3) sekretarz, który jednocześnie pełni funkcję zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
4) skarbnik, który jednocześnie pełni funkcję kierownika Referatu Finansowego;
5) kierownik Referatu Organizacyjnego;
6) kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy;
7) kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania

Przestrzennego;
8) kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa;
9) kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
10) kierownik Sekcji Ushig Komunalnych;
11) kierownik Referatu Oświaty.

§8.
Wójt sprawuje nadzór nad zastępcą wójta, sekretarzem, skarbnikiem, kierownikami referatów,
kierownikiem i zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, radcą prawnym, Inspektorem Ochrony
Danych, Pełnomocnikiem ds. Ochrony Infonnacji Niejawnych, Koordynatorem Kontroli Zarządczej.

l.

2.
3.

§9.
organizacyjnych l pracownikom na samodzielnychZakresy zadań kierownikom komórek

stanowiskach pracy określa wójt.
Szczegółowe zakresy zadań pracowników referatów określają kierownicy tych referatów.
Pracownicy Urzędu potwierdzają własnoręcznym podpisem przyjęcie powierzonego zakresu
czynności, który podlega włączeniu do akt osobowych pracownika.

§10.
Kierownicy referatów oraz pracownicy referatów odpowiadają pod względem merytorycznym i
formalnym za realizację powierzonych im zadań.

§11.
l.W urzędzie działają następujący pełnomocnicy wójta:



l) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
2) pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar

przemocy w rodzinie i zwalczania narkomanii;
3) pełnomocnik do spraw wyborów.

2. Nadzór nad pełnomocnikami wymienionymi w § 11 sprawuje wójt.
3. Szczegółowe zakresy działania pełnomocników określają indywidualne akty wydane przez wójta

lub wynikające z przepisów prawa.
4. W przypadku szczególnych potrzeb lub dla realizacji doraźnych celów wójt może ustanowić

innych pełnomocników.
§12.

l. W urzędzie mogą być zatrudniane osoby wykonujące pracę w ramach prac interwencyjnych lub
robót publicznych, na podstawie skierowań wystawionych przez Powiatowy Urząd Pracy.
O zatrudnianiu tych pracowników decyduje wójt.

2. Nadzór nad pracownikami wymienionymi w ust. l sprawuje kierownik odpowiedniego referatu.

III. Zasady kierowania urzędem

§13.
Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

l) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zarządu mieniem gminy;
3) sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej;
4) wykonywanie i nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

oraz przyjętych w ramach porozumień;
5) wykonywanie i nadzorowanie realizacji budżetu gminy;
6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) udzielanie pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw do reprezentowania gminy;
8) kierowanie urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych;
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika shiżbowego w stosunku do pracowników urzędu

oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli;
11) opracowywanie i realizowanie polityki kadrowej i płacowej urzędu;
12) ustalanie regulaminu pracy urzędu i innych regulaminów przewidzianych w przepisach

powszechnie obowiązującego prawa w związku z funkcjonowaniem urzędu;
13) ustalanie procedur kontroli zarządczej urzędu;
14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego

prawa lub uchwał rady.

§14.
Do zadań i kompetencji zastępcy wójta należy w szczególności:

l) wydawanie decyzji administracyjnych oraz prowadzenie spraw gminy pod nieobecność
wójta w granicach udzielonego upoważnienia przez wójta;

2) reprezentowanie przed wszelkimi organami administracji publicznej, w tym samorządowej
i rządowej, organami władzy państwowej oraz wszelkimi podmiotami prawa publicznego i
prywatnego;

3) podpisywanie dokumentów i pism urzędowych, informacji, sprawozdań, protokołów
kontroli, umów, zarządzeń itp.;

4) składanie w imieniu gminy oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem;
5) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem wieloletnich programów

inwestycyjnych;
6) przygotowywanie i realizacja budżetu gminy;
7) dokonywanie w imieniu wójta czynności z zakresu prawa pracy;
8) współdziałanie z radą gminy i jej komisjami;



9) pełnienie nadzoru merytorycznego nad sprawami z zakresu oświaty, kultury, sportu
i rekreacji;

10) nadzór nad polityką informacyjną gminy;
11) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi gminy;
12) redagowanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudniki oraz innych wydawnictw;
13) prowadzenie spraw związanych z działalnością i obsługą zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych;
14) wykonywanie innych zadań określonych w postanowieniach szczegółowych niniejszego

regulaminu, jak również zadań określonych w poleceniu lub w upoważnieniu podpisanym
przez Wójta.

§15.
Do zadań i kompetencji sekretarza należy zapewnienie sprawnego działania Urzędu, w szczególności:

l) opracowywanie projektów statutów i regulaminów obowiązujących w urzędzie oraz ich
aktualizacja;

2) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
3) nadzorowanie organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg, wniosków

i petycji oraz udostępniania informacji publicznej;
4) nadzór nad przestrzeganiem aktów prawa miejscowego w urzędzie;
5) współdziałanie z radą i jej komisjami;
6) występowanie z wnioskami dotyczącymi awansu, nagrody, wyróżnienia oraz kar

regulaminowych dla kierowników jednostek organizacyjnych;
7) wydawanie decyzji administracyjnych w granicach udzielonego upoważnienia przez wójta;
8) prowadzenie spraw gminy w imieniu wójta, zgodnie z udzielonym upoważnieniem,
9) podpisywanie pism, informacji, sprawozdań i rozstrzygnięć niezastrzeżonych do podpisu

przez wójta;
10) pełnienie nadzom merytorycznego nad sprawami z zakresu zdrowia oraz ochrony danych

osobowych;
11) prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury;
12) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
13) przygotowywanie raportu o stanie gminy;
14) wykonywanie innych zadań określonych w postanowieniach szczegółowych niniejszego

regulaminu, jak również zadań określonych w poleceniu lub w upoważnieniu podpisanym
przez wójta.

§16.
Do zadań skarbnika należy w szczególności:

l) pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy, urzędu oraz jednostek obsługiwanych;
2) kierowanie Referatem Finansów;
3) opracowywanie uchwał w sprawie projektu budżetu oraz jego zmian;
4) zapewnienie wstępnej kontroli finansowej;
5) opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

dotyczących w szczególności:
a) zakładowego planu kont;
b) obiegu dokumentów;
c) zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

6) nadzorowanie realizacji budżetu gminy;
7) kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy;
8) nadzorowanie sprawozdawczości budżetowej innych jednostek organizacyjnych gminy;
9) nadzór finansowy w zakresie spraw wynikających z zarządzania mieniem gminy;
10) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań

pieniężnych;
11) ewidencja analityczna wydatków inwestycyjnych budżetu gminy;
12) planowanie i sprawozdawczość budżetowa Gminy oraz Urzędu;



13) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
14) współpraca z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Regionalną Izbą

Obrachunkową;
15) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z

poleceń lub upoważnień Wójta.

l.

2.

3.

4.

5.

l.

§17.
Kierownicy referatów odpowiadają za realizację zadań kierowanych przez nich referatów przed
Wójtem.
Do wspólnych zadań osób kierujących pracą Referatów należy:

l) zapewnienie właściwej organizacji i dyscypliny pracy Referatu, w tym przestrzeganie przez
pracowników Regulaminu, tajemnicy skarbowej, shiżbowej oraz przepisów o ochronie
danych osobowych,

2) współdziałanie z innymi Referatami Urzędu, samodzielnymi stanowiskami pracy
i pełnomocnikami w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania zadań,

3) współpraca w opracowywaniu projektu budżetu Gminy w zakresie zadań Referatu
i monitorowanie realizacji budżetu,

4) przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
Osoby kierujące pracą Referatów, jako bezpośredni przełożeni pracowników zatrudnionych na
podległych im stanowiskach mogą zgłaszać wnioski w sprawach zatrudniania i zwalniania,
awansowania, nagradzania i karania tych pracowników.
Osoby kierujące pracą Referatów przedkładają Wójtowi propozycję zakresu czynności,
uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników oraz dokonują bieżącej weryfikacji
ustalonych zakresów czynności pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami
i wykonywanymi przez pracowników zadaniami.
Osoby kierujące pracą Referatów ponoszą odpowiedzialność za sprawy realizowane przez
Referaty.

§18.
Pracownicy Urzędu wykonują zadania przypisane im na podstawie niniejszego Regulaminu,
zakresu powierzonych czynności oraz obowiązujących przepisów.

2. Pracownicy Urzędu wykonują obowiązki wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych.
3. Do zadań i obowiązków wszystkich pracowników Urzędu należy:

l) współpraca z Radą, Przewodniczącym Rady, Komisjami, jednostkami organizacyjnymi
i pomocniczymi Gminy a także innymi pracownikami Urzędu w zakresie wszystkich spraw
objętych zakresem jego działania,

2) znajomość budżetu i jego zadań szczególnie w zakresie realizowanych przez siebie spraw,
zachowanie dyscypliny budżetowej

3) posiadanie, znajomość i przestrzeganie aktualnych przepisów prawa w szczególności,
w zakresie wykonywanych zadań, prawa samorządowego, kodeksu postępowania
administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej,

4) przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz innych regulaminów i instrukcji wewnętrznych
ustalonych przez Wójta,

5) przestrzeganie właściwej realizacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
6) przestrzeganie właściwej realizacji przepisów dotyczących informacji niejawnych, w tym

przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ochrona innych, ustawowo chronionych informacji,
7) prowadzenie dokumentacji spraw załatwianych na powierzonym stanowisku pracy,
8) sygnalizowanie Wójtowi lub bezpośredniemu przełożonemu wszelkich spostrzeżonych lub

stwierdzonych nieprawidłowości,
9) podnoszenie kwalifikacji zawodowych w drodze samokształcenia,
10) pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

4. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie.
5. Kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają ich zakresy obowiązków.
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§19.
Zadania realizowane przez poszczególne referaty oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie
Gminy w Rudnikach.

l. Referat Organizacyjny.
Do zadań referatu Organizacyjnego należy:
l) Prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych, a w szczególności:

a) opracowanie i aktualizacja planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji,
b) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
c) prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień

publicznych,
d) sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

2) Prowadzenie spraw obsługi techniczno-biurowej sesji Rady, posiedzeń Komisji, spraw
kadrowych i archiwum zakładowego w tym:
a) prowadzenie spraw organizacyjnych,
b) obsługa techniczno-biurowa związana z działalnością Rady Gminy, Przewodniczącego

Rady, Radnych i komisji Rady,
c) prowadzenie spraw kadrowych wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania

stosunku pracy,
d) prowadzenie zadań shiżby BHP, organizowanie i koordynowanie spraw związanych

z profilaktyczną opieką zdrowotna pracowników,
e) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży i wolontariatów,
f) przejmowanie, przechowywanie, porządkowanie i zabezpieczenie zgromadzonej

dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
g) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przygotowanie materiałów

archiwalnych do właściwego archiwum Państwowego,
h) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Rady Gminy, do Sejmu, Senatu,

Parlamentu Europejskiego, Wójta i organizacją referendum.
3) Prowadzenie spraw obshigi Sekretariatu i ochrony danych, a szczególnie;

a) prowadzenie sekretariatu oraz obsługa centrali telefonicznej i platformy e-PUAP,
b) zaopatrzenie w materiały biurowe oraz środki czystości,
c) informowanie Administratorów oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe

o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów
Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

d) nadzór nad przetwarzaniem danych zgodnie z rozporządzeniem i innymi przepisami
prawa,

e) prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych Administratorów,
f) opracowanie Planów sprawdzeń i przekazanie ADO sprawozdań.

4) Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej i realizacja zadań w zakresie ustawy
o działalności pożytku publicznego, wolontariacie i ochronie zabytków m.in.:
a) wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej,
b) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) wydawanie decyzji o wygaszeniu i cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych,
d) kontrola prawidłowości wnoszonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych,
e) współpraca z organizacjami pozarządowymi, przygotowanie projektu Rocznego Planu

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ogłaszanie konkursów na realizację lub
wsparcie zadań gminy przez organizacje pozarządowe,

f) koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem gminnego programu opieki nad
zabytkami, przygotowywanie odpowiedniej uchwały Rady Gminy oraz sprawozdań z
realizacji tego programu, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków objętych
wojewódzką ewidencją zabytków, przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotów o
wartości zabytkowej lub archeologicznej i zawiadamianie o tym Wojewódzkiego



Konserwatora Zabytków, uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń i opinii od
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5) Prowadzenie spraw w zakresie wydawania dowodów osobistych i spraw związanych
z ewidencją ludności m.in.:
a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i zgłoszeń utraty dowodu,
b) udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
c) rejestracja zmian dotyczących spraw uwzględnionych w bazie PESEL,
d) prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców

i rejestru wyborców,
e) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach meldunkowych.

6) Prowadzenie spraw w zakresie informatycznym m.in.:
a) przygotowanie programów komputeryzacji urzędu,
b) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych oraz spraw

dotyczących legalności stosowanego w urzędzie oprogramowania komputerowego,
c) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i innych stron intemetowych

urzędu,
d) w zakresie potwierdzania profilu zaufanego e-PUAP.

7) Utrzymanie porządku w budynku Urzędu Gminy w Rudnikach jak i w jego bezpośrednim
otoczeniu.

2. Urząd Stanu Cywilnego.
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu rejestracji stanu
cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinna - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

l) Rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan
cywilny osób.

2) Sporządzania aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego.
3) Wykonywania czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

nie skutkujących sporządzeniem aktu stanu cywilnego.
4) Wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
5 ) Migracj i aktów do rej estru stanu cywilnego .
6) Przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
7) Przekazywania ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego

do Archiwum Państwowego.
8) Przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń.
9) Rejestracji danych w rejestrze PESEL z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
10) Sporządzania wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego.
11) Realizacji zleceń przeka2ywanych przez innych kierowników urzędu stanu cywilnego,

organy gminy oraz wysyłanie zleceń do właściwych organów.
12) Wydawania decyzji administracyjnych o odmowie dokonania czynności z zakresu

rejestracji stanu cywilnego.
13) Wydawania decyzji dotyczących zmiany imienia i nazwiska.
14) Wykonywania zadań wynikających z Konkordatu.
15) Wykonywania obowiązków statystycznych dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
16) Organizacji uroczystości jubileuszowych dla małżonków obchodzących jubileusz 50-

lecia Pożycia Małżeńskiego lub wyższych.
17) Prowadzenia bieżącej korespondencji krajowej i konsularnej.
18) Realizacja zadań wynikających z systemu kontroli zarządczej z uwzględnieniem

istniejącego stanu prawnego.

3. Referat finansowy.
Do zadań i kompetencji Referatu Finansowego należy w szczególności:

l) opracowanie projektu uchwały budżetowej i projektów uchwał zmieniających budżet
gminy;

2) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z gospodarką finansową
gminy,
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3) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych,
4) opracowanie projektu procedury uchwalania budżetu Gminy i realizacja zadań

wynikających z procedury uchwalonej przez Radę,
5) opracowywanie projektów Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy

i planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych,
6) koordynacja i nadzór nad wykonywaniem budżetu przez referaty organizacyjne Urzędu

i jednostki organizacyjne Gminy,
7) zapewnienie realizacji zadań gospodarki finansowej Urzędu i budżetu Gminy zgodnie z

obowiązującymi przepisami określonymi w szczególności w ustawie o finansach
publicznych i ustawie o rachunkowości,

8) współpraca z bankami i innymi organizacjami finansowymi, przygotowanie materiałów i
prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

9) obsługa zaciągniętych pożyczek i kredytów, spłata rat kapitałowych i obshiga zadhiżenia,
10) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i

wyposażenia,
11) rozliczanie inwentaryzacji materiałów, wartości niematerialnych i prawnych,

wyposażenia i środków trwałych,
12) prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, sporządzanie

list płac, kart wynagrodzeń pracowników i kart zasiłkowych, list diet przysługujących
radnym i sołtysom,

13) sporządzanie i rozliczanie składek ZUS, składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, składek na PPK

14) prowadzenie rozliczeń związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
15) prowadzenie ubezpieczeń pracowniczych,
16) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków,
17) obliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
18) przyjmowanie potwierdzonych merytorycznie dokumentów do wypłat gotówkowych i

bezgotówkowych: (rachunki, faktury, delegacje służbowe, noty, inne wewnętrzne dowody
księgowe),

19) kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
20) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
21) zapewnienie właściwego obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
22) obshiga finansowo - księgowa Urzędu Gminy w zakresie gospodarki budżetowej i

pozabudżetowej, prowadzenie rachunkowości zgodnie z wymogami obowiązujących
przepisów,

23) obshiga finansowo - księgowa budżetu Gminy, prowadzenie rachunkowości zgodnie z
wymogami obowiązujących przepisów;

24) sporządzanie miesięcznych jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania
budżetu Urzędu i Gminy w pełnej szczegółowości zgodnie z aktualnymi przepisami,

25) sporządzanie kwartalnych jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu
Urzędu i Gminy w pełnej szczegółowości zgodnie z aktualnymi przepisami,

26) sporządzanie rocznych jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu
Urzędu i Gminy w pełnej szczegółowości zgodnie z aktualnymi przepisami,

27) sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu Gminy, sporządzanie bilansu z wykonania
budżetu Gminy, sporządzanie sprawozdań finansowych zbiorczych Gminy oraz bilansu
skonsolidowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

28) rozliczanie finansowe dotacji otrzymanych z budżetu Państwa, funduszy celowych oraz
dotacji i środków otrzymanych od pozostałych jednostek,

29) sporządzanie finansowych sprawozdań GUS,
30) rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu gminy,
31) prowadzenie ewidencji podatków i opłat lokalnych zgodnie z wymogami obowiązujących

przepisów,
32) bieżące wprowadzanie do ewidencji podatkowej zmian geodezyjnych oraz zmian

złożonych przez podatników,



4.

33) prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, przyjmowanie deklaracji i informacji
od podatników, wydawanie decyzji,

34) prowadzenie postępowań podatkowych zgodnie z ordynacją podatkową w zakresie
odroczenia terminu płatności podatków, rozłożenia na raty należności, umorzenia oraz
udzielania ulg, przygotowanie postanowień oraz decyzji podatkowych,

35) prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielania pomocy
publicznej w zakresie podatków,

36) wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji podatkowej,
37) prowadzenie dokumentacji, rozliczanie zwrotu części podatku akcyzowego do paliwa

rolniczego, przygotowanie decyzji, sporządzanie sprawozdań,
3 8) prowadzenie rachunkowości podatkowej podatków i opłat lokalnych,
39) sporządzanie sprawozdań z zakresu podatków i opłat lokalnych,
40) prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego zaległości podatkowych,
41) rozliczanie inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego,
42) rozliczanie inkasentów z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
43) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
44) prowadzenie rejestru zabezpieczeń umów i wadiów (gwarancje bankowe, gwarancje

ubezpieczeniowe),
45) prowadzenie ewidencji księgowej należności cywilno-prawnych, wystawianie faktur,
46) prowadzenie ewidencji podatku VAT,
47) opracowanie materiałów finansowych do wniosków o dofinansowanie budżetu gminy,
48) współpraca przy opracowaniu wniosków w zakresie finansowym,
49) rozliczanie i odprowadzanie dochodów pobranych przez Urząd Gminy na rzecz budżetu

Państwa,
50) prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji przypisów i odpisów, wpłat, zwrotów

i nadpłat z opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
51) ewidencja i egzekwowanie należności z tytułu dochodów niepodatkowych Gminy (opłaty

za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, sprzedaż i inne),
52) organizacja, nadzór i współudział w kontrolach finansowo-księgowych jednostek

organizacyjnych,
53) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

Referat gospodarki komunalnej i rolnictwa.
Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa należą:
l) Realizacja zadań inwestycyjnych i remontów zgodnie z planem budżetowym i wieloletnim

planem inwestycyjnym w tym:
a) wspóhidział przy tworzeniu wieloletnich i rocznych planów inwestycji,
b) realizacja inwestycji i remontów w zakresie dróg publicznych i wewnętrznych z

infrastrukturą towarzyszącą, urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, indywidualnych systemów oczyszczania ścieków i gospodarki
wodnej, oświetlenia ulicznego,

c) przygotowanie dokumentacji dla zatwierdzonych do realizacji zadań inwestycyjnych
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zezwoleniami,

d) prowadzenie procesu inwestycyjnego w tym:
- przygotowanie dokumentacji koniecznej dla celów postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego,
- współudział w pracach komisji przetargowych,
- przygotowanie umów inwestycyjnych,
- nadzorowanie poprawności przebiegu procesu inwestycyjnego pod względem

merytorycznym i finansowym,
- rozliczanie inwestycji.

e) sporządzanie dokumentów PT i OT z zakresu inwestycji.
f) przeprowadzanie przeglądów i odbiorów pogwarancyjnych, sprawowanie nadzoru nad

robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek.



o

g) przygotowanie w zakresie merytorycznym wniosków o środki zewnętrzne na realizację
inwestycji.

h) przygotowanie w zakresie merytorycznym wniosków o płatność, rozliczeń, sprawozdań z
przebiegu inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych.

i) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
j) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań referatu

o wartości do 130 000 zł.
2) Rolnictwo, prawo wodne w tym:

a) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa obejmujące w szczególności
współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu
łowieckim obszarów Gminy,

b) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzenie choroby zakaźnej u zwierząt
domowych i współpraca w tym zakresie ze służbami weterynaryjnymi,

c) współdziałanie z inspekcją ochrony roślin w zakresie sygnalizowania pojawiania się
chwastów, chorób i szkodników w uprawach oraz ich zwalczenia,

d) udział w pracach Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w rolnictwie, sporządzanie
protokołów,

e) koordynacja prac przy powszechnym spisie rolnym,
f) ustalanie opłat za ushigi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

3) Zarządzanie drogami w tym:
a) przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków organów Gminy dotyczących

zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii,
b) koordynacja planów i zamierzeń budowy, modernizacji i remontów infrastruktury

komunalnej,
c) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, w tym

sprawozdawczość,
d) prowadzenie książek dróg, dziennik objazdu dróg, zlecanie przeglądów stanu

technicznego dróg z ich weryfikacją,
e) utrzymanie (letnie i zimowe) dróg gminnych,
f) wydawanie zezwoleń na: zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg gminnych, przejazdy

pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w
odrębnych przepisach.

g) ustalanie i pobieranie opłat za korzystanie z dróg gminnych i wewnętrznych,
h) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie

związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
i) wprowadzanie ograniczeń i zamykanie dróg gminnych, wyznaczanie objazdów,
j) wydawanie decyzji w sprawach zajęcia pasa drogowego oraz orzekanie o przywróceniu

pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
k) kontrola i ocena stanu nawierzchni ulic i chodników, stanu oznakowania poziomego i

pionowego oraz zapewnienie oznaczenia nazw ulic,
l) współpraca z zarządcami dróg w zakresie dbałości o stan techniczny dróg i chodników

oraz ich oznakowania, w tym również drogowskazów i tablic z nazwami miejscowości.
m) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,
n) działania w zakresie sadzenia, utrzymywania oraz usuwania drzew i krzewów oraz

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.
4) Utrzymanie urządzeń komunalnych w tym:

a) utrzymanie w sprawności urządzeń zaopatrzenia w wodę, w tym ujęcia wody,
przepompowni i sieci wodociągowej. Zapewnienie odpowiedniej jakości wody,

b) utrzymanie w sprawności urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych,
c) usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) przestrzeganie warunków poboru wody i odprowadzania ścieków określonych

pozwoleniami wodnoprawnymi, umowami zawartymi z odbiorcami ścieków,
e) utrzymanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy, odśnieżanie.
f) utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenach publicznych.
g) opracowanie taryfy za wodę i ścieki.



h) wystawianie faktur za wodę i ścieki, pobieranie opłat, księgowanie, windykacja i
egzekucja należności.

i) ustalanie opłat za korzystanie ze środowiska i usługi wodne.
j) prowadzenie spraw zaopatrzenia w energię obiektów związanych z zaopatrzeniem w

wodę i odprowadzaniem ścieków, oświetlenia ulicznego.
5) Transport w tym:

a) wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
b) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób,
c) organizacja publicznego transportu zbiorowego,
d) wnioskowanie i rozliczanie dotacji do przewozów autobusowych.

5. Referat ochrony środowiska, nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego.
Do zadań referatu ochrony środowiska, nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego
należy:
l) W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:

a) przygotowanie i realizacja gminnego programu ochrony środowiska,
b) wykonywanie zadań dotyczących ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej

wynikających z aktów prawa miejscowego;
c) działania informacyjne w zakresie możliwości pozyskania przez mieszkańców wsparcia

finansowego na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności
energetycznej budynków;

d) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
obsłudze programu „Czyste powietrze";

e) gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku zgodnie z ustawą prawo ochrony
środowiska;

f) prowadzenie spraw w zakresie realizacji przepisów o odpadach: przygotowywanie
zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystywania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, bieżąca kontrola świadczenia usług w
powyższym zakresie, udzielonych zezwoleń oraz prowadzenie ewidencji wydanych
zezwoleń,

g) przygotowanie i realizacja gminnego programu gospodarki odpadami,
h) realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości,
i) prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na wycięcie drzew i wymierzanie kar za

samowolne usuwanie drzew i krzewów,
j) prowadzenie gospodarki odpadami,
k) załatwianie spraw w zakresie gminnego funduszu ochrony środowiska,
l) współudział w zakresie realizacji przedsięwzięć i inwestycji finansowanych ze środków

funduszy ochrony środowiska,
m) organizacja i zapewnienie właściwego utrzymania: terenów parków i skwerów gminnych,

pomników przyrody, drzewostanu dróg gminnych,
n) realizacja zadań w zakresie przepisów o ochronie zwierząt, ochrony nad bezdomnymi

zwierzętami i umieszczania ich w schronisku, przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie
psa rasy agresywnej,

o) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w tym podejmowanie działań na rzecz
pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.

2) W zakresie zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy:
a) prowadzenie procedury związanej z przygotowaniem materiałów do opracowania

projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
b) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
c) monitorowanie i analizowanie aktualności uchwalonego studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zbieranie w tym zakresie uwag i
wniosków od różnych podmiotów oraz zgłaszanie propozycji zmian do planów
i studium;
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d) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy i studium uwamnkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy;

e) wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
gminy;

f) realizacja zadań będących skutkami prawnymi uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

g) monitorowanie i analizowanie aktualności uchwalonego studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przesta'zennego gminy, zbieranie w tym zakresie uwag i
wniosków od różnych podmiotów oraz zgłaszanie propozycji zmian do planów i studium;

h) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o lokalizacji celu publicznego, w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenia
rejestru decyzji;

i) przygotowanie postanowień w sprawie zgodności proponowanego podziału
nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku braku planu z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;

3) W zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej:
a) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem, sprzedażą, oddawaniem w trwały zarząd

bądź użytkowanie wieczyste nieruchomości przez Gminę;
b) prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości wchodzących w skład zasobu

gminnego;
c) sporządzanie deklaracji podatkowych od nieruchomości gminnych;
d) prowadzenie postępowań dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności;
e) prowadzenie ewidencji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wraz z aktualizacją

opłat za wieczyste użytkowanie;
f) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia (ustalenia) opłaty

adiacenckiej;
g) prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości

przejmowanych przez gminę;
h) regulacja stanu prawnego poprzez ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej,
i) zatwierdzanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości;
j) sprawowanie nadzoru nad gospodarką czynszową z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i

użytkowych;
k) wydawanie zaświadczeń z dokumentacji planistycznych.

4) W zakresie Zarządzania Kryzysowego, spraw Wojskowych i Obronnych, OSP:
a) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
b) opracowywanie planów działania (roczny i wieloletni),
c) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz

wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
d) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
e) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.
f) planowanie zadań obronnych,
g) realizacja zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby

obronności.
h) organizacja szkoleń obronnych,
i) organizacja Gminnego Zespohi Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Planu

Reagowania Kryzysowego.
j) ustalanie zakresu i struktury finansowania zadań realizowanych przez jednostki

Ochotniczej Straży Pożarnej i współudział w planowaniu budżetu w powyższym zakresie,
k) prowadzenie ewidencji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie

gminy oraz zbioru dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek,
l) ocena stanu wyposażenia straży pożarnych, prowadzenie bieżących zakupów.



m) nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym przez
Gminę jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na realizacje ich zadań wynikających
z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
współdziałanie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz koordynacja ich
działań w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy,
występowanie o odznaczenia dla zasłużonych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych i
młodzieżowych drużyn pożarniczych
prowadzenia spraw w zakresie należności przysługującym członkom Ochotniczych
Straży Pożarnych.
organizacja szkoleń, ćwiczeń i gminnych zawodów pożarniczych.
współdziałanie z Zarządem Oddziału Gminnego i organami wyższymi Związku OSP w
zakresie zadań wynikających ze statutu ZOSPRP.

5) W zakresie samodzielnego stanowiska: Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza:
a) utworzenie gminnego programu ochrony powietrza;

aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie
jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie
ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa
gazowe i energię elektryczną oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących
poprawy jakości powietrza w gminie;
pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego;
pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację

zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję
efektywność energetyczną i budujących świadomość

n)

o)
p)

q)

r)
s)

b)

c)
d)

e)

zidentyfikowanych potrzeb w
zanieczyszczeń, podnoszących
społeczną w tym zakresie;
pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów
pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla
mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym
wypełnieniu wniosku o dotację;
udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz
modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą
termowizyjną);
prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności
zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła;
współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta/burmistrza/prezydenta miasta
wprowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza/dostarczanie wsparcia
decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy;
współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania,
organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami
energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi eto.;
monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczanie wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu;
przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu
LIFE UMWO;
zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP
w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi
ryzykami;

m) współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną
powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi
w WFOSiGW w Opolu ekspertami ds. energetyki etc.);
udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla Gminnych Koordynatorów POP
organizowanych przez Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO.

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

n)
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6. Referat promocji i rozwoju gminy.
Do zadań referatu promocji i rozwoju gminy w szczególności należy:

l) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy i rozwojem turystyki, współorganizacja
przedsięwzięć promocyjnych gminy;

2) prowadzenie spraw związanych z wojewódzkim oraz Gminnym Programem Odnowy Wsi;
3) opracowywanie i składanie wniosków o dotacje ze środków UE oraz innych źródeł

zewnętrznych we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi gminy;
4) prowadzenie spraw związanych z Marszałkowską Inicjatywą Sołecką;
5) prowadzenie spraw związanych ze sportem na terenie gminy Rudniki;
6) opracowywanie materiałów promocyjnych m.in.: foldery, wydawnictwa, oferty oraz

sporządzanie zaproszeń, podziękowań, listów gratulacyjnych i intencyjnych itp.;
7) przygotowywanie informacji bieżącej na stronę internetową gminy oraz serwis

społecznościowy Facebook, monitorowanie treści zamieszczanych na stronach
internetowych przez poszczególne referaty;

8) inicjowanie oraz współpraca przy realizacji projektów kulturalnych, sportowych i innych
realizowanych i współrealizowanych przez Gminę i/lubjej jednostki organizacyjne;

9) opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy i Lokalnego Planu
Rozwoju we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami
organizacyjnymi Gminy;

10) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem i rozwijaniem współpracy zagranicznej;
11) podejmowanie działań w zakresie tworzenia warunków zachęcających nowe podmioty

gospodarcze do inwestowania w Gminie;
12) inicjowanie działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w gminie.
13) obsługa inwestora krajowego i zagranicznego oraz propagowanie ofert inwestycyjnych

gminy;
14) współpraca i wsparcie przedsiębiorców w ramach funkcjonującego na terenie Gminy

inkubatora przedsiębiorczości.

7. Referat oświaty.
Do zadań referatu oświaty należy obsługa jednostek oświatowych oraz żłobka, a w szczególności:
Obshiga księgowa:

l) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych;
2) przygotowywanie do podpisu/decyzji dyrektora jednostki obshigiwanej projektu planu

finansowego oraz projektów pism w sprawie wprowadzenia zmian w tym planie;
3) monitorowanie i analizowanie stanu wykorzystania planu wydatków, stanu realizacji

planu dochodów oraz przekazywanie informacji w tym zakresie dyrektorowi jednostki
obshigiwanej;

4) prowadzenie na podstawie dostarczonych umów, zbiorczego rejestru umów
cywilnoprawnych i innych aktów angażujących środki planu finansowego jednostki
obsługiwanej;

5) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
6) prowadzenie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu

zdrowotnego;
7) prowadzenie obsługi wspólnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Pracowników Oświaty;
8) prowadzenie obshigi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych.

Obsługa płacowa:
l) naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników jednostki

obshigiwanej;
2) wykonywanie w imieniu dyrektora jednostki obsługiwanej obowiązków płatnika składek

zdrowotnych i składek na ubezpieczenia społeczne;
3) wykonywanie w imieniu dyrektora jednostki obshigiwanej obowiązków płatnika podatku

dochodowego od osób fizycznych;
4) sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu;



5) opracowywanie projektów dokumentów i pism w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy dyrektora jednostki obsługiwanej;

6) prowadzenie spraw związanych z wstępnymi; okresowymi i kontrolnymi badaniami
lekarskimi dyrektora jednostki obsługiwanej;

7) gromadzenie i przechowywanie akt osobowych dyrektora jednostki obsługiwanej;
8) przygotowywanie zaświadczeń i wniosków związanych z przejściem pracowników

jednostki obsługiwanej na emeryturę lub inne świadczenia finansowane prze ZUS.
Realizacja pozostałych zadań:

l) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
oraz motywacyjnym dla uczniów;

2) realizacja zadań w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek
prowadzonych przez Gminę.

3) realizacja zadań w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli
i szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych.

4) kontrola spełniania obowiązku nauki oraz prowadzenie egzekucji spełniania ww.
obowiązków;

5) prowadzenie spraw związanych z obsługą szkolnych konkursów przedmiotowych;
6) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia

uczniów młodocianych;
7) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych jednostek obshigiwanych

w zakresie:
prowadzenia rejestru zamówień publicznych;
przygotowania danych do rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach
publicznych do UZP;

8) przygotowanie danych do sprawozdań dla jednostek obsługiwanych;
9) obsługa Systemu Informacji Oświatowej w zakresie:

a) wprowadzania danych dziedzinowych dot.:
spełniania obowiązku nauki,
pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą,
liczby uczniów w poszczególnych typach szkół, objętych pomocą materialną
o charakterze socjalnym i programami pomocowymi;

b) przygotowania danych niezbędnych do wprowadzenia przez jednostki obsługiwane;
c) analizy i weryfikacji danych do naliczenia subwencji oświatowej, wprowadzonych
przez jednostki oświatowe we współpracy z zastępcą wójta;

8. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
Do zakresu działania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należą sprawy:

l) zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa
fizycznego;

2) ochrona systemów teleinfonnatycznych, w których przetwarza się informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności

szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych

informacji;
5) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;
6) opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego

realizacji;
7) opracowanie i aktualizacja instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji

niejawnych ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jej realizacji;
8) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
9) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań

sprawdzających;
10) prowadzenie aktualnego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji

niejawnych.
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9. Inspektor Ochrony Danych.
Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD) należy działanie na rzecz zgodnego
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) przetwarzania danych,
w szczególności przez:

l) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich z mocy RODO oraz
innych przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych
oraz dokumentacji ochrony danych osobowych administratora, w tym monitorowanie
działań zwiększających świadomość pracowników uczestniczących w procesie
przetwarzania danych osobowych

3) wdrożenie, nadzór oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych
administratora;

4) bieżąca kontrola i aktualizacja wydanych i odebranych upoważnień oraz ewidencji osób
upoważnionych;

5) przeprowadzanie okresowych sprawdzeń i sporządzanie z nich raportów wraz
z zaleceniami dotyczącymi usunięcia nieprawidłowości w systemie bezpieczeństwa
danych osobowych;

6) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie j ej wykonania;

7) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem
praw przyshigujących im na mocy rozporządzenia RODO;

8) prowadzenie rejestru czynności;
9) współpraca z organem nadzorczym.

10. Radca prawny.
Do zadań Radcy Prawnego należy:

l) doradztwo prawne w sprawach dotyczących funkcjonowania Gminy;
2) tworzenie projektów uchwał i innych aktów prawnych;
3) wydawanie opinii prawnych: pisemnych i ustnych, oraz porad i wyjaśnień w zakresie

stosowania prawa w sprawach załatwianych przez Urząd, jak również komórki
organizacyjne gminy;

4) opiniowanie pod względem prawnym:
a) projektów uchwał Rady,
b) zarządzeń Wójta,
c) skomplikowanych decyzji administracyjnych,
d) zawieranych umów,
e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
f) spraw związanych z rozwiązaniem z pracownikiem stosunku pracy bez

wypowiedzenia.
5) reprezentowanie Gminy przed sądami i organami administracji zgodnie z udzielonym

pełnomocnictwem.

IV. Zasady podpisywania pism i decyzji

§20.
l. Wójt podpisuje osobiście:

l) zarządzenia, zarządzenia i zarządzenia wewnętrzne oraz inne akty kierownictwa
wewnętrznego;

2) dokumenty z zakresu obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i
dokumenty zwierające informacje niejawne;

3) dokumenty dotyczące stosunku pracy pracowników i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych;



2.

3.

4.

4) wystąpienia i odpowiedzi kierowane do centralnych i naczelnych organów władzy
i administracji publicznej;

5) dokumenty przedkładane Radzie Gminy;
6) odpowiedzi na wnioski i zapytania posłów i senatorów, interpelacje i wnioski radnych,

wnioski komisji Rady, wnioski i zapytania zgłaszane do Wójta na sesjach oraz wnioski
zgłaszane na zebraniach wiejskich przez mieszkańców wsi;

7) odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli, petycje, postulaty i inicjatywy obywatelskie
kierowane do Wójta;

8) wystąpienia pokontrolne do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz
kierowników innych kontrolowanych instytucji;

9) odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wydawane przez organy nadzoru;
10) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile nie zostali

do tego upoważnieni odrębnymi dokumentami Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik,
naczelnicy wydziałów lub inni pracownicy Urzędu;

11) pisma dotyczące współpracy z zagranicą;
12) upoważnienia i pełnomocnictwa.

Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, kierownicy referatów, kierownik i zastępca kierownika
USC oraz inni pracownicy Urzędu podpisują pisma i zaświadczenia w sprawach nie
zastrzeżonych do podpisu Wójta, każdy w zakresie swojego działania, w ramach posiadanych
upoważnień udzielonych przez Wójta odrębnymi dokumentami.
Dokumenty finansowo-księgowe podpisywane są zgodnie z zasadami określonymi w polityce
rachunkowości.
W przypadku nieobecności wójta pisma kierowane do jednostek, o których mowa
w ust. l podpisuje zastępca wójta.

§21.
Pisma przedkładane są do podpisania Wójtowi po wstępnej akceptacji przez przełożonego.
Egzemplarz pozostający w Urzędzie zaopatrzony jest w podpis pracownika prowadzącego sprawę
i datę jego złożenia oraz wstępną akceptację przełożonego - zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

V. Zasady opracowywania projektów aktów prawnych

§22.
l. Wójt, jako organ administracji samorządowej, wydaje akty prawne w formie:

l) zarządzeń;
2) decyzji administracyjnych;
3) pism;
4) obwieszczeń.

2. Formę zarządzenia wójta stosuje się w przypadku, gdy obowiązek lub uprawnienie do
wprowadzenia określonej regulacji wynika z przepisów prawa materialnego - regulacja ta nie
ma charakteru przepisów prawa miejscowego.

3. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wójt wydaje decyzje
administracyjne.

4. Formę pisma stosuje się w przypadku:
l) celowości przekazania informacji wszystkim lub większości referatów urzędu;
2) konieczności wskazania na uchybienia lub nieprawidłowości w działalności jednostek

podporządkowanym albo wdrażania poleceń w celu likwidacji stwierdzonych
nieprawidłowości;

3) konieczności ustalenia jednolitej wykładni obowiązujących przepisów oraz zasad
postępowania referatów urzędu.

5. Opracowane przez pracowników projekty zarządzeń sprawdzane są przez właściwych
kierowników referatów lub w przypadku projektów skomplikowanych, albo tworzonych we
współdziałaniu różnych komórek organizacyjnych, przez Sekretarza Gminy.



o

6. Każdy projekt zarządzenia i zarządzenia wewnętrznego podlega zaopiniowaniu pod względem
formalno-prawnym oraz zgodności z prawem przez Radcę prawnego, który potwierdza ten
fakt własnoręcznym podpisem (parafia i pieczątka imienna na ostatniej stronie dokumentu).

7. W przypadku wniesienia przez Radcę uwag i poprawek do projektu, pracownik merytoryczny
dokonuje w nim wskazanych zmian.

8. Akty prawne wójta, a także inne dokumenty i informacje (obwieszczenia), jeśli wymagają
tego przepisy prawne wójt przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

9. W zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach wójt podaje do publicznej
wiadomości informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej.

10. Wójt podaje w formie obwieszczeń do wiadomości mieszkańców gminy lub jej jednostek
pomocniczych (sołectw) informacje o sprawach publicznych.

11. Obwieszczenia publikowane są w Biuletynie Informacyjnym Gminy Rudniki oraz na stronie
internetowej urzędu, portalu społecznościowym lub na tablicy ogłoszeń urzędu.

§23.
l. Projekty aktów prawnych przygotowują - w oparciu o aktualnie obowiązujące zasady techniki

prawodawczej - kierownicy referatów w zakresie działania danego referatu.
2. Do szczegółowych obowiązków kierowników w tym zakresie należy:

l) określenie kierunków i założeń projektowanej regulacji;
2) koordynowanie prac przy przygotowaniu i uzgadnianiu projektu z zainteresowanymi

jednostkami,
3) uzyskanie opinii radcy prawnego w formie zaparafowania projektu aktu prawnego.

3. Obowiązek wykonywania odpisów aktu prawnego, przekazywania tych odpisów
do zainteresowanych jednostek oraz nadzór nad ich realizacją należy do referatu inicjującego
wydanie aktu.

§24.
Zarządzenia Wójta podlegają ewidencji w Referacie Organizacyjnym, któremu przekazuje się oryginał
każdego aktu prawnego.

VI. Udzielanie przez Wójta upoważnień oraz ustanawiania pełnomocnictw

l.

2.

3.

4.

5.

§25.
Zastępca wójta, sekretarz i skarbnik oraz kierownicy referatów upoważnieni są do załatwiania
spraw w imieniu wójta, w zakresie ustalonym przez wójta.
Wójt może w formie pisemnej upoważnić innych pracowników urzędu do załatwiania
określonych spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania
decyzji administracyjnych.
Czynności związane z udzielaniem upoważnień wójta dla pracowników urzędu, o których
mowa w ust. 3 oraz udzielaniem pełnomocnictw wójta albo przedłużaniem okresu
obowiązywania pełnomocnictw wykonuje Referat Organizacyjny. Do zadań tego referatu
należy opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw.
W przypadku, gdy projekt pełnomocnictwa zawiera upoważnienie do dysponowania przez
pehiomocnika środkami finansowymi, wymaga on parafowania przez skarbnika.
Upoważnienia udzielane przez wójta pracownikom urzędu rejestmje się w Referacie
Organizacyjnym.

VII. Organizacja przyjęć interesantów

§26.
l. Przyjęcia interesantów przez pracowników odbywają się codziennie w godzinach pracy

Urzędu, ustalonych w regulaminie pracy.
2. Interesantów należy przyjmować bez zbędnej zwłoki oraz uprzejmie i wyczerpująco udzielać

informacji, zgodnie z przypisanymi dla danego stanowiska kompetencjami.



3. Zakres udzielanych informacji nie może naruszać tajemnic ustawowo chronionych.
4. Wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do przestrzegania zasad załatwiania spraw

w sposób określony w odpowiednich przepisach - Kodeksie postępowania administracyjnego,
Ordynacji Podatkowej oraz Instrukcji kancelaryjnej.

5. Pracownik prowadzący sprawę powinien działać możliwie szybko, wnikliwie i bezstronnie,
posługując się najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

6. Sekretarz Urzędu zapewnia należytą informację w budynku Urzędu, ze wskazaniem referatów
i stanowisk pracy oraz informację o godzinach pracy Urzędu.

7. Na drzwiach każdego pokoju winien być zamieszczony jego numer, a przy drzwiach nazwa
referatu lub stanowiska pracy, imiona i nazwiska pracowników oraz stanowiska służbowe.

VIII. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji

l.

2.
3.

4.

§27.
Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki w godzinach
8.00 - 16.00, Sekretarz codziennie w godzinach pracy urzędu.
W urzędzie nie przyjmuje się skarg, wniosków i petycji wnoszonych telefonicznie.
Ze zgłoszonej ustnie skargi, wniosku lub petycji przyjmujący sporządza protokół, który
podpisują wnoszący i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia
skargi, wniosku lub petycji, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści
sprawy.
Na skardze, wniosku lub petycji wpływających w formie pisemnej umieszcza się w górnym
lewym rogu pierwszej strony pieczątkę wpływu, określającą datę faktycznego otrzymania
pisma.

§28.
l. Skargi i wnioski oraz petycje wpływające do urzędu oraz związane z nimi pisma i inne

dokumenty rejestruje się i nadaje im jednolity znak sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Po zarejestrowaniu skargi, wniosku lub petycji kancelaria urzędu umieszcza i wypełnia
pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma, a gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, to na
kopercie.
Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki; z zastrzeżeniem ust. 4.
Pr2y załatwianiu skarg i wniosków należy przestrzegać zasad dotyczących terminowego
załatwienia spraw wynikających z k.p.a. i ustawy o petycjach.
Skargi, wnioski i petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego
(anonimowe skargi i wnioski) pozostawia się bez rozpoznania.
Anonimowe skargi, wnioski i petycje rejestruje się w rejestrze skarg, wpisując w rubryce
uwagi informację o ich pozostawieniu bez rozpoznania.
Za przyjmowanie i koordynowanie oraz rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji jest
odpowiedzialny Sekretarz.
Pisma kierowane do Rady Gminy przekazywane są, po ich uprzednim zarejestrowaniu,
Przewodniczącemu rady. Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków przez radę określa Statut
Gminy.
Odpowiedzi na skargi, wnioski lub petycje kieruje się bezpośrednio do skarżących lub
wnioskodawców oraz do wiadomości jednostkom zainteresowanym.

10. Odpowiedzi na skargę lub wniosek opracowuje się zgodnie z wymaganiami k.p.a. a na petycję
zgodnie z ustawą o petycjach.

§29.
Nadzór nad terminowością i prawidłowym załatwianiem skarg, wniosków i petycji sprawuje sekretarz.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.



IX. Organizacja działalności kontrolnej urzędu

§30.
Kontrola ma na celu zapewnienie przestrzegania prawa i sprawnego funkcjonowania urzędu.

§31.
l. System kontroli w urzędzie obejmuje kontrolę wewnętrzną i kontrolę zewnętrzną.
2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie wykonują kierownicy referatów w odniesieniu

do podległych pracowników.
3. Kontrole wewnętrzne mogą być prowadzone jako:

a) kontrole problemowe obejmujące wybrane zagadnienia w referacie;
b) kontrole doraźne wynikające z bieżących, nieprzewidzianych pota-zeb lub poleceń

wójta;
c) kontrole sprawdzające, mające na celu sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

oraz prawidłowości i rzetelności udzielanych odpowiedzi.
4. Kontrole zewnętrzne w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy prowadzą na podstawie

indywidualnego upoważnienia wójta:
a) w zakresie funkcjonowania i organizacji - sekretarz,
b) w zakresie gospodarki finansowej - skarbnik.

5. Z przeprowadzonej kontroli zewnętrznej sporządza się protokół.

§32.
Koordynację działalności kontrolnej sprawuje sekretarz.

o

X. Zasady stosowania pieczęci urzędowych oraz pieczątek

§33.
l. W urzędzie używane są następujące pieczęcie duże metalowe o treści:

l) „Wójt Gminy Rudniki" w otoku i z wizerunkiem orła w koronie w środku,
2) „Urząd Stanu Cywilnego w Rudnikach" w otoku i z wizemnkiem orła w koronie w środku,
3) „Rada Gminy Rudniki" w otoku i z wizerunkiem orła w koronie w środku,
4) „Gmina Rudniki" w otoku i z wizerunkiem orła w koronie w środku.

2. Pieczęcie urzędowe stosowane są:
l) na decyzjach administracyjnych, postanowieniach, tytułach wykonawczych,

zaświadczeniach, formularzach dowodowych - pieczęcie, o których mowa w § 33 ust. l pkt.
l;

2) na decyzjach administracyjnych wszystkich odpisach, zaświadczeniach i protokołach
w sprawach dotyczących akt stanu cywilnego - pieczęć, o której mowa w § 33 ust. l pkt. 2;

3) na uchwałach stanowiących akty prawa miejscowego kierowanych do publikacji - pieczęć,
o której mowa w § 33 ust. l pkt. 3;

4) na umowach międzynarodowych, na porozumieniach, na podstawie, których gmina
przejmuje zadania innych jednostek samorządu terytorialnego - pieczęć, o której mowa w §
33 ust. l pkt. 4.

§34.
l. Sprawy związane z zamawianiem i ewidencjonowaniem pieczęci urzędowych i pieczątek

używanych w urzędzie prowadzi pracownik, do którego obowiązków należy obsługa sekretariatu
urzędu.

2. Przekazywanie pieczęci i pieczątek pracownikom odbywa się za pokwitowaniem w ewidencji
prowadzonej przez pracownika, o którym mowa w ust. l.



§35.
Do zadań pracowników urzędu stosujących pieczęcie urzędowe oraz pieczątki nagłówkowe i imienne
należy:

l) kwalifikowanie dokumentów pod kątem potrzeby odciskania na nich odpowiednich pieczęci
lub pieczątek;

2) przechowywanie pieczęci i pieczątek w bezpieczny sposób w zamkniętych szafach;
3) natychmiastowe informowanie wójta o przypadkach kradzieży lub zaginięcia pieczęci lub

pieczątki.

XI. Postanowienia końcowe

§36.
l. Obowiązki urzędu, jako pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, obowiązki
pracowników urzędu, dyscypliny pracy i inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy są
uregulowane w regulaminie pracy urzędu.
2. Odrębnymi zarządzeniami wójta:

l) ustala się zasady kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy;
2) przyjmuje się instrukcję obiegu dokumentów księgowych, instrukcję w sprawie zasad i trybu

przeprowadzania inwentaryzacji w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy;
3) ustala się regulamin wynagradzania pracowników w urzędzie;
4) wprowadza się regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze

stanowisko urzędnicze w urzędzie;
5) wprowadza się szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej

i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w urzędzie.

§37
Schemat organizacyjny urzędu stanowi załącznik nr l do regulaminu.

§38
l. Kierownicy referatów w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie regulaminu są zobowiązani

do zapoznania z jego treścią pracowników swojego referatu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

Grzeg
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