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Zarządzenie nr OR.120.2.2022
Wójta Gminy Rudniki

z dnia 24.03.2022r.

w sprawie zmian 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 2022 r.
póz.559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Rudnikach stanowiącym załącznik do zarządzenia
nr OR.120.10.2021 Wójta Gminy Rudniki z dnia 16.12.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach wprowadza się następujące zmiany:

§2.
l. § 7 otrzymuje brzmienie:

Nieruchomości i Zagospodarowania

„W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
l) wójt;
2) zastępca wójta, który bezpośrednio pełni nadzór nad referatem Oświaty i jednocześnie pehii

funkcję kierownika Referatu Organizacyjnego;
3) sekretarz, który jednocześnie pełni funkcję zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
4) skarbnik, który jednocześnie pełni funkcję kierownika Referatu Finansowego;
5) kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy;
6) kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Przestrzennego;
7) kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa;
8) kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
9) kierownik Sekcji Usług Komunalnych;
10) kierownik Referatu Oświaty."

2. § 19 pkt. l otrzymuje brzmienie:
l. " Referat Organizacyjny.

Do zadań referatu Organizacyjnego należy:
l) 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 służby 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.



2) Prowadzenie spraw obsługi 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.

3) 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,

4) 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.

5) 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 internetowych

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

6) Utrzymanie porządku w budynku Urzędu Gminy w Rudnikach jak i w jego bezpośrednim
?5otoczeniu.'

3. § 19 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„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 intemetową 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.
15) 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.

16) 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."

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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