
REGULAMIN

oRGANIZACYJNY URZĘDU GMINY

W CZERMINIE

wazny od 25 sierpnia 2009 r.



f lóJT GMl i l |Y
39-304 Czermln

woi PodkarpacK|e

z^RzĄDzENIE Nr68/2010

WójtaGminyw Czerminie
z dnia 30 listopada 2010 roku.

w sprawie: zmian w Regulaminie Oryanizacyjnym Urz@u
Cminy w Qerminie.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samoządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr !42, poz. L59t z
wźń.zml zarządza m co następuje:

$ 1. Wprowadzam zmianę w Regulaminie organizacyjnym Uzędu Gminy
w Czerminie - Załącznik nr 3 ,, Wlkaz jednostek pomocniqch oraz
jednostek organizaryjnych ,, poIegająą na skreśleniu W pK
,, Jednostki organizacyjne Gminy,, ppkt 7 zdania,, Paedszkola
Samoządowe - Tzciana .

$Z.Zarządzenie wchodzlw życie z dniem podjęcia.



"J3-J"1 3#i!:"
wo,. podłlP'ckic

zARzĄDzENIE NR 54/09

Wójta Gniny w Czerminie

z ilriia 25 sierpnia 2lXD r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaninu organizłqjnego Ulzędu Gminy w Czennkie.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. D.U. z 200l r. Nr l42 ,poz. |59| zpóźń.nn|
zarząi|za m conastęuje:

$ l. Wprowadza się Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Czermińe w brzmieńu
podanym w niniejszym regulaminie.

$ 2. Regulamin organizacyjny określa orynizację i 'as^dy funkcjonowania Urzędu Gminy.

$ 3. Niniejszy regulamin zastępuje Regulamin organizacyjny uchwal ony Zarządzenien
Nr 24105 Wójta Gminy w Czerminie z dnia 20 lipca 2005 r.

$ a. Z.rządznne wchodzi w fycie z dniem podjęcia
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REGULAMI N ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY w czERMlNlE.

l. Postanowienie oqótne

s1

Regu|amin organizacyjny Urzędu Gminy w Czerminie zwany da|ej
Regu|aminem okreś|a :

1l zadania Urzędu Gminy Czermin
2l organizaĄę Urzędu Gminy Czermin
3/ zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Czermin
4l zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk

pracy W Urzędzie Gminy Czermin
5/ zakres uprawnień udzie|onych pracownikom do załatwienia spraw.

s2
||ekroć w Regu|aminie jest mowa o:

- Gminie na|eŻy przez to rozumieć Gminę Czermin
. Radzie na|eż.y przezto rozumieć Radę Gminy Czermin
. Wójcie 'Zastępcy Wójta ,Sekretarzu ,Skarbniku , Zastępcy Kierowniku Urzędu

Stanu Cywi|nego na|eŹy przez Io rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy
Czermin, Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy Czermin 'SkarbnikaGminy Czermin oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywi|nego w
Czerminie.

s3
U rząd Gminy w Czerminie rea|izuje zadania własne gminy okreŚ|one ustawą z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedno|ity Dz.U.z 2001 r. Nr
142,poz.1591 zpóżn,zm./ iinnymi ustawami szczegółowymi , Statutem Gminy i
uchwałami Rady Gminy oraz zadania z|econe z zakresu administracji rządowej
przekazane gminom z mocy przepisÓw ogó|nie obowiązujących wzg|ędnie w drodze
porozumień z właściwymi organami administracji rządowej.

s4
1.Urząd jest pracodawcą d|a zatrudnionych w nim pracowników.
2.Wójt oraz pracownicy Urzędu są pracownikami samorządowymi do których mają

zastosowanie pzepisy o pracownikach samorządowych.



1/ Kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt Gminy.
2/ Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do

pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych

ss
Siedzibą Uzędu Gminy jest miejscowość Czermin nr 140.

l l Zadania Urzedu Gminv Czernin

Do zadań Urzędu Gminy na|eŹy zapewnienie pomocy organom Gminy w
wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
W szczegó|ności do zadań Urzędu na|eży:

1. przygotowanie projektów uchwał 'sprawozdań ,ana|iz i materiałów pod
obrady Rady Gminy oraz d|a potrzeb Wójta Gminy,

2' rea|izaĄa zadań wynikających z postanowień uchwał Rady Gminy oraz
innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa,

3. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Gminy
oraz posiedzeń komisji Rady Gminy'

4. zapewnienie organom Gminy moż|iwości przyjmowania oraz załatwiania
skarg i wniosków obywate|i ,

5. rea|izaĄa zadań w zakresie obronności kra1u oraz obrony cywi|nej na
terenie Gminy ,na|eżących do kompetencji Wójta'

6. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji pub|icznej w granicach upoważnienia udzie|nego przez \NĄta
Gminy,

7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego
wg|ądu w siedzibie Urzędu Gminy,

8. rea|izacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.



III . Oroanizacia Urzedu Gminv.

s6
1. W skład Uzędu Gminy wchodzą:

- Urząd Stanu Cywi|nego /USC/
. Referat Budżetu i Finansów /Fn/
- Stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień pub|icznych /|n/,

Stanowisko pracy ds. ro|nictwa |eśnictwa , ochrony środowiska,
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej / Rn/

- Stanowisko pracy ds. mienia komuna|nego ,gospodarki ziemią,
ochrony pożarowej i BHP,lcz

- Stanowisko pracy ds. utrzymania dróg ,oświet|enia u|icznego/Dr/'
. Stanowisko pracy ds. księgowości 'GoKis, GoPs i GBP /Ks/
- Stanowisko pracy ds. obsługi Rady /or l/
- Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych i obronnych /Orll/
- Stanowisko pracy ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej / B.l/
- Stanowisko pracy ds. wojskowych 'ewidencji ludności i dowodów

osobistych iE.W./
- Stanowisko pracy ds. działa|ności gospodarczej , promocji gminy ,

pzeciwdziałania pato|ogiom społecznym /D.G/
- Stanowisko pracy ds. obrony cywi|nej i zarządzania kryzysowego i BHP

toc.t
- Stanowisko pracy ds. kancelaryjno - gospodarczych i kasy /Go/
- Radca prawny /Rp./
- Informatyk, ilnfl,
- Pomoc administracyjna - stanowisko wieloosobowe /Pal

2.Strukturę organizacyjną Urzędu okreś|a Schemat organizacyjny stanowiący
zatrącznik nr 2 do regu|aminu.

lV. Zasadv funkcionowania Urzedu Gminv.

s7
Urząd działa w oparciu o następujące:

1. zasada praworządności'
2. zasada podziału zadań między kierownictwo Urzędu iposzczegó|ne

stanowiska pracy,
3. zasada słuŹebności Wobec |okalnej społecznoścl ,
4. zasada racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
5. zasada Wzajemnego Wspołdziałania.

s8
Pracownicy Urzędu pny Wykonywaniu zadań Urzędu dziaĘą na podstawie
przepisów prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.



ss
.1 .Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta , Sekretaza Gminy i

Skarbnika Gminy , któzy ponoszą odpowiedzia|noŚć pzed Wójtem za rea|izaĄę
Swoich zadań.

2.Wójt ' Sekretarz i Skarbnik są bezpośrednimi przełożonymi pod|egłych im
pracownikóW i sprawują nadzór nad nimi.

3. Zastępca Wójta jest bezpośrednim przełożonym podległych mu pracownikóW i
sprawuje nadzór nad nimi w zakresie powierzonym przez Wójta.

s10
Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu są obowiązani słuzyĆ |oka|nej
soołeczności.

s11
Gospodarowaniem mieniem pub|icznym winno odbywać się w sposÓb racjona|ny i
oszczędny z uwzg|ędnieniem zasady szczegó|nej starannoŚci w zarządzaniu
mieniem komunalnvm.

s12
Pracownicy Urzędu zatrudnieni na poszczegó|nych stanowiskach pracy są
zobowiązani do wzajemnego współdziałania w rea|izacji zadań Urzędu , a w
szczegó|ności w zakresie Wymiany informacji i wzajemnych konsu|tacji.

V. Zakresv zadań Wóita . Zastepcv Wóita . Sekretarza Gminv i
Skarbnika Gminv.

s13
Do zakresu działania i kompetencji Wójta nalezy w szczegó|ności:

1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy,
2. reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz,

- 3. uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych oraz
wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

4. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej,

5. upoważnianie innych pracownikÓw Urzędu do wydawania w jego imieniu
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej,

6. opracowanie projektu budzetu gminy,
7. wykonanie budżetu,
8. gospodarowaniemleniem komunalnym,
9. podejmowanie czynności W sprawach z zakresu prawa pracy Wyznaczenie

innych osób do podejmowania tych czynności,
1 0. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich

pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
1 1 . załatwianie wniosków posłóW i senatorów ,udzielanie odpowiedzi na pytania i

interpelacje radnych,
12. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu'

ą



13. przyjmowanie i inicjowanie działa ń w sprawach pub|icznych o znaczeniu
|oka|nym , które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów '14.Wykonywanie innych zadań zastrzeŻonych do kompetencji WĄĘa przez
przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

s14
Zastępca Wójta wykonuje zadania w zakresie powiezonym mu przez Wójta
i zastępuje Wójta w czasie nieobecności |ub niemożności pełnienia przezeń
obowiązków.

s15
Do zadań sekretarza Gminy na|eży:

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Uzędu
Gminy.

-- W szczegÓ|noŚci do zadań Sekretarza Gminy na|eży:

1. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania u|zędu z
obowiązującymi przepisami prawa,

2. organizowanie pracy Urzędu ikoordynowanie działań podejmowanych przez
poszczegó|ne komórki organizacyjne,

3. opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regu|aminu
organizacyjnego Urzędu,

4. nadzór nad pŻygotowaniem projektów uchwałwnoszonych pod obrady Rady
GminY,

5. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,
obwieszczeń oraz wsze|kich informacji o charakterze pub|icznym na terenie
Gminy,

6. organizowanie Wspołdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi
1 Gminy,
\ 7. nadzorowanie przestzegania terminowości załatwiania spraw obywate|i przez

. Urząd Gminy,
- 8. nadzó| nad prowadzeniem spraw osobowych pracownikóW Urzędu,

9. nadzór spraw związanych z wyborami i referendami,
10. wykonywanie innych zadań z|econych przez Wójta,
1.1 . sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy , okreś|onymi

W schemacie organizacyjnym , stanowiącym zaltącznik do regu|aminu.

s16

Do zadań Skarbnika Gminy na|eŹy:
1. przygotowanie materiałów do opracowania projektu budzetu Gminy,
2. prowadzenie rachunkowości jednostki,
3. wykonywanie dyspozycji Środkami pieniężnymi'
4. dokonywanie wstępnej kontroIi zgodności operacji gospodarczych i

finansowych z planem finansowym,



5. dokonywanie wstępnej kontro|i komp|etności i rzete|ności
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6' dokonywanie kontro|i , wstępnej - po|egającej na zgodności operacji
gospodarczych i finansowych z planem finansowych oraz
komp|etności i rzeteIności dokumentów opisujących te operacje,
następczej - mającej na ce|u ocenę zdaŻeń gospodarczych,

7. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych,

8. opracowanie okresowych analiz isprawozdań o sytuacji finansowej
Gminy oraz zgłoszenie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

9. wykonywanie- okreś|onych przepisami prawa - obowiązkóW W
zakresie rachunkowości,

10. stanowienie bezpośredniego nadzoru nad referatem finansowo-
księgowym i podatkowym,

1 1 . wykonywanie dyspozycji środkami pien iężnymi,,|2. upoważnianie pod|egłych mu pracowników do wykonywania
dyspozycji środkami pieniężnymi'

s17
Do zadań Z- cy Kierownika Urzędu Stanu Cywi|nego na|eży prowadzenie

spraw z zakresu akt stanu cywi|nego i związanych z nimi spraw rodzinno-
opiekuńczych, a w szczegó|ności dotyczących :

1. rejestracji urodzeń , mażeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ
na stan cywi|ny osób,

2' sporządzania aktów stanu cywi|nego i prowadzenia ksiąg stanu cywi|nego,
3. sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywi|nego oraz zaświadczeń,
4. przechowywania i konseruacji ksiąg stanu cywi|nego oraz akt zbiorowych,
5. Przyjmowania oświadczeń o Wstą)ieniu w związek małżeński oraz innych

oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego'
6. stwierdzenia |egitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach

możności Iub niemoznoŚci zawarcia matżeństwa,
7. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
8. ewidencja |udności ,
9. sporządzanie spisów wyborców
10. współpracy z Kościołem i innymi Ailiązkami wyznaniowymi.

Vll. Zadania Referatu Budżetu i Finansów

s18

Do zadań Referatu Budzetu i Finansów na|eży W szczegó|noŚci:

1. pzygotowanie materiałów do opracowania projektu budżetu Gminy i
przedkładanie go Wójtowi Gminy,

2. wykonywanie budżetu , prowadzenie ana|iz dochodów i wydatkÓw gminy oraz
wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w ce|u racjona|nego
dysponowania środkami



3. kontro|a gospodarki finansowej jednostek budżetowych ,jednostek
pomocniczych /sołectw/ i innych jednostek pomocniczych Gminy,

4. prowadzenie ewidencji księgowej synteĘcznej i ana|itycznej zapewniającej
Ęestrację operacji gospodarczych Urzędu Gminy,

5. p rowadzen ie ewiden cj i rzeczowy ch skład n i ków majątkowych,
6. obsługa finansowa - księgowa wydatków budżetu Gminy,
7. sporządzanie sprawozdawczości z rea|izaĄi dochodów iwydatków

budŹetowych , zatrudnienia i wynagrodzeń'
8. rozlicznie finansowe inwentaryzacji,
9. prowadzenie spraw ptacowych pracowników ,
10.wydawanie zaświadczeń o zarobkach ,,| 1 . wspołpraca z Regiona|ną |zbą obrachunkową , |zbą i Urzędem Skarbowym

oraz ZUS , PzU ,PlęP i zakładowym funduszem świadczeń socja|nych w
tutejszym Urzędzie,

12. dokonywanie umorzeń Środków tnivałych oraz wańości niemateria|nych i
prawnycn,

13. na|iczanie i pobór podatków i opłat |oka|nych / w tym umarzanie , odraczanie
terminu płatności podatków i opłat |oka|nych/

14.gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod Wzg|ędem zgodności ze
stanem prawnym i rzeczywistym dek|aracji podatkowych składanych organowi
podatkowemu,

,| 5. prowadzenie kontro|i W zakresie wpływów podatkóW i opłat |oka|nych,
1 6. wydawanie zaświadczeń o stan ie majątkowym,
1 7. p|zygotowywa n ie decyzj i doĘczących podatków,
18. przygotowywanie projektów aktÓw prawnych dotyczących podatków i opłat'
19. przygotowywanie sprawozdawczości dotyczącej podatków i opłat,
20. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem księgowoŚci podatków iopłat

lokalnych,
21. prowadzenie spraw związanych z egzekucjąza|egłoŚci finansowych,
22.wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów podatkowych'
23. opracowywanie i Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisóW

szczegó|nych
s le

V!!!. Zadania stanowisk pracv w Urzedzie Gminv

1'Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego ośrodka Kultury i Spońu'
Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej , Gminnej Bib|ioteki Pub|icznej
Do zadań stanowiska ds. księgowości GoK is 'GoPs' GBP na|eży prowadzenie

całości spraw księgowości tych jednostek , sporządzanie projektów p|anów
finansowych oraz sprawozdań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.Stanowisko pracy ds. obsługi Rady

Do zadań stanowiska ds. obsługi Rady na|ezy :

1. obsługa organizacyjno-techniczna organów Gminy tj. Rady Gminy , Wójta
Gminy i wewnętrznych organÓw Gminy jakimi są Komisje Rady.



2. protokołowanie sesji Rady ,posiedzeń komisji i innych spotkań związanych z
funkcjonowaniem samorządÓw wiejskich,

3. prowadzenie ewidencjiuchwał Rad'y Gminy i przedkładanie I organom
nadzoru za podpisem Wójta Gminy,

4. prowadzenie zbioru. przepisów gminnych dostępnych do powszechnego
wg|ądu w siedzibie Urzedu'

5. prowadzenie i wykonyw.anie innych zadań wynikających doraź:nie z
przepisów szczegó|nych / udział w wyborach do ńjay cminy, referenda,

^ wybory do Sejmu i Senatu Rp i prezydenta Rp.
6' prowadzenie dokumentacji samorządów wiejskich / udział w wyborach

sołtysów i Rad Sołeckich t

3.Stanowisko ds. organizacyjno- kadrowych i obronnych

Do zadań stanowiska ds. organizacyjno. kadrowych i obronnych na|eŻy w
szczegó|ności:

1. racjona|ne gospodarowanie etatami i funduszem płac oraz prowadzenie
spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek
pod|egłych Gminie,

2. prowadzenie Sekretariatu Uzedu,
3. prowadzenie zbioru aktów prawnych '4. prowadzenie dokumentacji związanej ze zbiÓrkam| pub|icznymi,
5. nadzór nad rea|izacjąwptywających do Urzędu skaig iwniośkÓw'
6. prowadzenie Ęestru skarg iwnioskó* oraź Ęestru zarządzeń Wójta,
7. opracowywanie sprawozdawczości doĘczącej itanu zatruónienia w Urzędzie,
8. zamawianie pieczęci urzędowych'
9. obsługa techniczna narad iodpraw pracowniczych,
10. prowadzenie spraw obronnych,
1 1 . zakup , ewidencja i gospodarowanie materiałami biurowymi,,1 2. prowadzenie kance|arii ogó|nej,
1 3. ewidencja nadanej i przyjętej korespondencji oraz zabezpieczenia w/w

dokumentów '

4,Stanowisko ds. kancelaryjno -gospodarczych i kasy

Do zadań stanowiska pracy ds. gospodarczo-kance|aryjnych i kasy na|eży
w szczegó|ności:

1' prowadzenie dokumentacji dotyczącej zarządu budynkiem Uzędu i
gospodarki |oka|ami biurowymi Urzędu ,

2. sprawy inwesĘcji , remontóW kapitalnych , bieżących i konsenruacji
budynku administracyjnego,

3. prowadzenie ewidencji , konserwacji inwentarza biurowego oraz
przeprowadzenie inwentaryzacji, zaopatrzenia materiałowo-technicznego
na cele administracyjne, zakup inwentarza biurowego,

4. gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami ' fórmu|arzami ,
zabezpieczenia m ie n ia społecznego U rzęd u, orga n izacj a och rony
budynku,

5. gospodarowanie odzieżą ochronną i rea|izacja uprawnień pracowniczych W
tym zakresie,



6. prowadzenie bib|ioteki uzędowej ' gospodarki zasobem archiwa|nym,
przekazywanie akt z poszczegó|nych stanowisk do archiwum , opisywanie
akt ' brakowania oraz przekazywania akt kat.'' A'' do Wojewódzkiego
Archiwum Państwowego ,

7. prowadzenie działalnoŚci socja|nej d|a pracowników Urzędu'
8' zabezpieczenie pomieszczeń Urzędu przed Włamaniami i kradzieżą

dokumentów'
9. obsługa xero,
10. prenumerata i rozdział dziennikÓw ustaw , monitoróW po|skich , dzienników

urzędowych , łącznie z prowadzeniem bib|ioteki uzędowej i prawnej,
11. prowadzenie kasy Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

S.Stanowisko pracy ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej.

Do stanowiska pracy ds. budownictwa i gospodarki pzestzennej należy:

1. przygotowanie projektów p|anów założeń do p|anów zagospodarowania
przestrzennego,

2. udostępnianie projektów załoŻeń do p|anu zagospodarowania przestrzennego,
3. organizacja przygotowania projektÓw decyzji o warunkach zabudowy,
4. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy szczegÓ|nie

szkod|iwych d|a środowiska z organizacjami do tego upoważnionymi,
5. prowadzenie rejestru wydanych decyzji.

G'Stanowisko pracy ds. wojskowych, ewidencji |udności i dowodów
osobisĘch.

Do stanowiska pracy ds. wojskowych, ewidencji |udności i dowodów osobistych
na|eży:

1, rea|izaĄa ustavvy o powszechnym obowiązku obrony,
. organizowanie poboru do wojska
o prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem terenóW z materiałÓw

wybuchowych ,
o przygotowanie ana|iz i sprawozdań z przebiegu Ęestracji przedpoborowych i

poboru,
o pzygotowanie i pzeprowadzenie Ęestracji przedpoborowych,
o pzygotowanie decyzji adminishacyjnych dotyczących uznania Żołniezy za

jedynych żywicie|i rodzin oraz pzedterminowego zwolnienia z wojska ze
wzg|ędu na prowadzenie gospodarstwa ro|nego i opiekuna,

o komp|etowanie podań w sprawach odroczeń służby wojskowej,
o prowadzenie i aktua|izacja wykazu osób , które nie zgłosiły się do Ęestracji i

poboru.

2. rea|izaĄa ustawy o ewidencji |udnoŚci i dowodach osobistych a w
szczegÓ|ności:
. przyjmowanie zgłoszeń me|dunkowych,
o Ęestracja danych o urodzeniach, zmianach stanu cywi|nego , imion ,

nazwisk i zgonach,



. prowadzenie rejestru stałych mieszkańców,

. prowadzenie ewidencji cudzoziemców zame|dowanych na pobyt czasowy,
o prowadzenie skorowidza a|fabeĘcznego stałych mieszkańców,
o udzielenie informacji adresowych,
. sprawowanie nadzoru nad dyscyp|iną me|dunkową i wspołdziałanie w tym

zakresie z organami policji,
. prowadzenie prac związanych z nadawaniem i upowszechnianiem numeru

ewidencyjnego,
. sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych z ruchu |udnoŚci

d |a organów statystyki państwowej,
. sporządzanie wykazu przedpoborowych oraz wykazu d|a szkoł i innych

uprawnionych jednostek,
o przekazywani informacji o zmianach osobowo-adresowych do CBA,

Rządowego Centrum |nformatycznego ,, Pese|'' , WKU oraz gmin,
. przyjmowanie i komp|etowanie i przesyłanie wniosków na dowody

osobiste,
. Wydawanie dowodów osobistych 'o prowadzenie dokumentacji auiązanej z dowodami osobistymi.

7.Stanowisko pracy ds. działa|ności gospodarczej , promocji gminy i
przeciwdziałaniu pato|ogiom społecznym .

Do stanowiska pracy ds. dziata|ności gospodarczej, promocji gminy i
przeciwdziałaniu patoIogiom społecznym na|eży w szczegó|ności:

prowadzeni ewidencji działaIności gospodarczej,
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwo|eń na spzedaż
napojóW aIkoho|owych ,
na|iczanie opłat za zezwo|enia na sprzedaż napojÓW a|koho|owych,
prowadzenie spraw związanych z hand|em i usługami w zakresie uprawnień
gminy,

5) sprawowanie nadzoru nad działa|nością ins$tucji kultury,
6) prowadzenie ewidencji zabytków i współdziałanie z konseruvatorem zabytkóW,
7) koordynowanie działa|ności złtiązanej z ku|turą i sportem,
8) nadzór nad miejscami pamięci narodowej,
9) prowadzenie ewidencji p|acówek upowszechniania ku|tury na terenie gminy,
10)prowadzenie spraw profi|aktyki i rozwiązywanie prob|emów a|koho|owych i

przeciwdziałaniu narkomani. .

8.Stanowisko pracy d. obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego i BHP.
Do stanowiska pracy ds. obrony cywi|nej , zarządzania kryzysowego i BHP na|ezy

w szczegó|ności:

.1 . wykonywanie zadań,w zakresie obrony cywilnej a W szczegó|ności:
o opracovvywanie p|anów obrony cywi|nej Gminy oraz ich aktua|izacja,
. nadzorowanie i kontro|owanie p|anów obrony cywi|nej zakładów pracy,

1)
2)

3)
4)
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o opracowywanie rocznych p|anóW zasadniczych zamierzeń w zakresie
rea|izacji zadań obrony cywi|nej i prowadzenie sprawozdawczoŚci W tym
zakresie,

. opracowywanie p|anów szkolenia obrony cywi|nej i prowadzenie tego
szkolenia,

. prowadzenie ćwiczeń i treningów obrony cywi|nej,
o tworzenie i przygotowywane do działania formacji obrony cywi|nej oraz

prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
. koordynowanie zadań obrony cywi|nej rea|izowanych przez poszczegó|ne

komórki Urzędu i zakłady pracy,
. p|anowanie zaopahzenia formacji obrony cywi|nej W sprzęt i mundurowanie'
o prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywiInej Gminy, zapewnienie

odpowiednich warunków przechowywania sprzętu W Urzędzie i w magazynach
zakładów pracy,

o p|anowanie , rozdzie|anie i rea|izaĄa w ramach przyznanych |imitów środków
na zadania obrony cywilnej,

o prowadzenie działaIności popu|aryzacyjnej oraz upowszechnianie osiągnięć
obrony cywilnej,

2. Prowadzenie spraw wynikających z zadań Gminnego Zespotu Reagowania
Kryzysowego,

3. Współpraca z Powiatowym iWojewódzkim Zespołem Reagowania
Kryzysowego,

4. Sprawowanie nadzoru WarunkóW pracy w tym warunków BHP i ppożarowych
w Urzędzie Gminy ijednostkach pod|egłych

9.Stanowisko Radcyprawnego.

Do zadań Radcy prawnego na|ezy W szczegó|ności:

,1. zapewnienie zgodności działań Uzędu Gminy ijednostek
podporządkowanych z przepisami prawa,

2. obsługa prawna Urzędu, organów gminy i jednostek podporządkowanych.

10.Stanowisko ds. inwestycji i zamówień pub|icznych

Do zadań stanowiska ds. inwestycji i zamówień pub|icznych W szczegó|ności na|ezy:

1. przygotowanie i prowadzenie inwestycji i remontów oraz niezbędnej
dokumentacji w tym zakresie,

2. organizowanie przetargów na inwestycje i remonty w gminie oraz prowadzenie
dokumentacji dotyczącej przetargów,

3' współdziałanie z innymi jednostkami gminnymi rea|izującymi inwestycje i
remonty,

4. podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków pomocowych
d|a gminy , przygototivywanie wniosków.
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11.Stanowisko ds. utrzymania dróg gminnych.

Do zadań stanowiska ds. uhzymania drÓg gminnych na|eży W szczegó|ności:

,1 . zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzoru nad
eksploatacją dróg , mostów ,kanalizacji ,ĘcznoŚci,

2. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z organizowaniem
pzetargów na roboty drogowe,

3. nadzór nad utrzymaniem i konserwacją oświet|enia i oznakowaniem p|acóW i
chodników,

4. przygotowanie decyzji dotyczących wycinki drzew.

12.Stanowisko pracy ds. obrotu ziemią, mienia komuna|nego i ochrony
ppożarowej.

Do zadań stanowiska ds. obrotu ziemią ' mienia komunalnego i ochrony ppoŹarowej
na|eży w szczegó|noŚci:

'1 . prowadzenie spraw z zakresu obrotu , ewidencji gruntÓW 'budynków,rozgraniczenia, podziału i wykupu gruntów,
2. organizowanie pzetargów na spzedaż nieruchomości gminnych'
3. prowadzenie spraw m,tiązanych z zarządzaniem zasobami gruntów gminnych,
4. prowadzenie spraw związanych z gruntami na|eŹącymi do agencji

Nieruchomości RoInych,
5. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami tj. nabywanie i

zbywanie nieruchomości pzez gminę,
6. prowadzenie spraw związanych z komuna|izacją gruntów,
7. prowadzenie spraw związanych z ochroną ppowodziową w gminie.

13.Stanowisko ds. ro|nictwa ,gospodarki komunatnej i ochrony środowiska.

Do zadań stanowiska ds. ro|nictwa , gospodarki komuna|nej i ochrony środowiska
na|eży W szczegó|ności;

1 . prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną na terenie gminy,
2. współpraca z Gminną SpółkąWodną,
3. prowadzenie spraw w zakresie ro|nictwa ,wynikające z przepisów prawa,
4. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska,
5. prowadzenie spraw związanych z uhzymaniem czystości w gminie,

14. Pomoc administracyjne - stanowisko wieloosobowe.

Do zadań stanowiska pomoc administracyjna należy :.|.prowadzenie spraw z|econych przez Wójta Gminy .

s20
Do zadań Gminnego zespołu Reagowania Kryzysowego należy:

1. monitorowanie występujących k|ęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju
sytuacji ,
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rea|izowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu k|ęski
Źywiołowej ,
opracowanie i aktua|izacja p|anów reagowania,
przygotowanie warunków umozIiwiających koordynację pomocy humanitarnej,
rea|izowanie po|ityki informacyjnej związanej ze stanem k|ęski żywiołowej.

s2{
Do zadań pełnomocnika do spraw informacji niejawnych należy:

L zapewnienie ochrony informacji niejawnych ,
2' ochrona systemów i sieci te|einformatycznej.
3. kontro|a ochrony informacji niejawnych oraz przestzegania przepisów o

ochronie tych informacji,
4. okresowa kontro|a ewidencji , materiałów i obiegu dokumentÓw,
5. opracowanie p|anu ochrony Urzędu Gminy oraz nadzorowanie jego rea|izacji,
6. szko|enie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

1.Zasady i tryb opracowania iwydawania aktów prawnych.

s22

Projekty aktów prawnych stanowionych przez Radę Gminy iWójta Gminy
przygotowują odpowiednie referaty i samodzieIne stanowiska pracy.

s23

Projekt aktu prawnego pod|ega zaopiniowaniu przez radcę prawnego , który nadaje
mu ostateczną treŚĆ meMoryczną i kształt , po czym projektodawca przedkłada go
do akceptacji Wójta Gminy, a następnie pod obrady sesji Rady Gminy'
Projekty zarządzeń wewnętrznych oraz zarządzeń Wójta wynikających z przepisów
szczegÓ|nych opiniowane sąprzez radcę prawnego oraz przedkładane do podpisu
Wójtowi Gminy.

s24

1.Akty prawne , o których mowa W $ 22 są ewidencjonowane i gromadzone w
odpowied nich zbiorach prawnych przez stanowisko ds. organizacyjnych.

2.Stanowisko ds. organizacyjnych prowadzi również Ęestr aktów prawa
miejscowego dostępny do powszechnego wg|ądu.

2.Zasady podpisywania decyzji i pism.

'  s25.|.Wójt Gminy osobiście rozstrzyga , ostatecznie aprobuje i podpisuje :

2.

J.

4.
5.
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F dokumenty przedstawiane pod obrady Rady Gminy oraz odpowiedzi na
interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji,

) zarządzenia poządkowe mające charakter aktów prawa miejscowego oraz
zarządzenia W innych sprawach,

} sprawy altiązane z wykonaniem funkcji kierownika Urzędu Gminy oraz
zwierzchnika służbowego wobec Wszystkich pracowników Urzędu Gminy i
kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

} sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych W gminie,
} wystąpienia , informacje , sprawozdania i wsze|kiego rodzaju korespondencję

kierowaną do Wojewody Podkarpackiego, pzedstawicieIi jednostek
samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz organów centra|nych,

} odpowiedzi na Wystąpienia pokontro|ne ,
} wystącienia Własne i za|ecenia przekazywane jednostkom nie

podporządkowanym,
} dokumentu dotyczące spraw obronnych,
} korespondencję z p|acóWkami dyp|omatycznymi i konsu|arnymi ,
} zakresy czynności pracowników,
} inne upowaŻnienia udzie|one pracownikom do załatwiania spraw w jego

imieniu oraz pełnomocnictvva procesowe.

2.Wójt gminy wydaje i podpisuje decyzje administracyjne w sprawach z zakresu
administracji publicznej,

3.Sekretarz Gminy podpisuje W czasie zastępstwa wykonywanego w przypadku
nieobecności Wójta dokumenty zastrzeżone do jego osobistej aprobaty
wyszczegó|nione w ust. 1i2.

4.Skarbnik Gminy podpisuje wszelkiego rodzaju korespondencję W sprawach
finansowych nie zastrzeŻonych do osobistego podpisu Wójta Gminy,

5.Pisma iwsze|kie dokumenty przedstawione do podpisu Wójta Gminy i Sekretarza
Gminy powinny być uprzednio sygnowane na orygina|e i na kopii zapisem,, sprawę
prowadzi imię i nazwisko'' , a następnie parafowane na kopii przez pracownikÓW
referatów i pracowników na samodzie|nych stanowiskach pracy'

6.Kierownicy referatów i pracownicy na samodzie|nych stanowiskach pracy
podpisują

} korespondencję zwierającą odpowiedzi na pisma imiennie do nich
adresowane,

} sprawy i decyzje , które załatwiają na podstawie imiennego upowaŹnienia
udzie|onego przez WÓjta Gminy'

3.Zasady przyjmowania , rozpatrywanie i załatwiania skarg i wniosków
obywateli.

s26
,|. Przyjmowanie ' rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków obywateli

odbywa się na zasadach okreś|onych odrębnym zaządzeniemwójta.
2' odpowiedzi na skargi i wnioski obywate|i pod|egają osobistej aprobacie i są

podpisywane przezWĄta, a w przypadku jego nieobecności pzez Sekretarza
Gminy.
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4.Wykonywanie kontro|i w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.
organizację działalnoŚci kontroInej w Urzędzie jednostkach organizacyjnych

uregu|owana jest odrębnym zarządzeniem |Nójta.

s27
.| . Podstawowym e|ementem n adzoru nad rca|izaąą zadań wzez poszczegó | ne

komórki organizacyjne i samodzie|ne stanowiska pracy jest wewnętrzna kontro|a.
2.Kontro|a Wewnętrzna połączona z instruktażem jest prowadzona przez..

- Wójta w ramach sprawowanego ogó|nie nadzoru nad funkcjonowaniem
Urzędu wynikającego z pełnienia kierownika Urzędu ,

- Sekretarza Gminy w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją wydatkÓw
jednostek organizacyjnych gminy,

- Radcę prawnego W zakresie powierzonych im obowiązków'
- KierownikÓW referatóW W zakresie powierzonych im obowiązków

. 3.z pzeprowadzonych kontro|i osoby wymienione w ust. 2 ' pkt2-5 spoządzają
krótką notatkę , zapoznĄąw vlynikami wójta gminy i przedkładają mu w tej sprawie
propozycje i uwagi.

4.Wykorzystanie wyników kontro|i na|eży do Wójta Gminy.

s28
1 . osoby prowadzące kontro|ę Wewnętrzną mogą wydawać stosowne po|ecenia

osobom kontro|owanym w zakresie objętym kontro|ą ' informując jednocześnie
Wójta Gminy o rodzaju wydanego po|ecenia i terminie jego rea|izacji.

2. Kontro|a rea|izacji Wydanych po|eceń na|eży do kontro|ującego.

s2e
UpowaŹnieni przezwolta Gminy pracownicy Urzędu rea|izujązadania kontro|ne w
jednostkach organizacyjnych i pomocniczych gminy onz zadania kontrolne

-. wynikające z ustaw szczegó|nych. Formę oraz zakres okreś|a kazdorazowo Wójt
Gm i ny od rębnym zaządzeniem.

s30
Za|ecenia i po|ecenia otrzymane od przełożonych oraz osób kontro|ujących
pracownicy zapisują w notatniku spraw terminowych.

s31

Ujawnione W toku kontro|i ewentua|ne wykroczenia pracownikÓW Wobec przepisóW
prawa' obowiązkom pracownika i dyscyp|inie pracy wymagają spoządzenia
protokołu i przekazania Wojtowi do rozstrzygnięcia.
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6.Zasady planowania pracy.

s32
1) Kierownicy referatów i samodzie|ne stanowiska pracy p|anują główne kierunki

działań w swoich jednostkach,
2) P|any winny uwzg|ędniaÓ zadania ' ktÓrych wykonanie Wymagać będzie

działań komp|eksowych oraz operatywnych z okreś|eniem terminu ich
realizacji.

s33
1) Wójt Gminy i Sekretarz Gminy okreś|ają głÓwne kierunki działań wynikające z

aktów normatywnych W gminie , uchwał Rady i zarządzeń Wójta oraz
wytycznych i za|eceń ządowej administracji ogó|nej w zakresie zadań
z|econych. Zadania te okreŚ|ają na naradach iodprawach pracowniczych oraz
w formie bieżących po|eceń.

2) Rea|izaĄa zadań pod|egaĆ będzie okresowej ocenie poprzez prowadzenie
kontro|i oraz omóWieniu na naradach i odprawach pracowniczych.

s34
1) W ramach zadań p|anowanych komórki oraz stanowiska okreś|one w $ 32

ust.1 ujmują organizację narad ispotkań pracowniczych z udziałem sołtysów'
przedstawicie|i jednostek pomocniczych , organizacji społecznych i
gospodarczych oraz innych podmiotów współdziałających w rea|izacji zadań
gmrny.

2) Tematyka narad i spotkań oraz skład uczestników pod|ega uzgodnieniu i
aprobacie Wójta Gminy.

3) Poza naradami p|anowanymi na po|ecenie Wójta Gminy |ub Sekretaza Gminy
mogą być organizowane narady i spotkania operatywne W miarę potrzeb.

s35
Narady i spotkania pracownicze są protokołowane , protokoły są pzechowywane na
stanowisku ds. organizacyjnych.

RozDzIAŁ x

s36
IntegraIną część niniejszego regu|aminu stanowią załączniki okreś|ające:

1) strukturę organizacyjną gminy - załącznik nr 1 ,
2) strukturę organizacyjną Urzędu Gminy - załącznik nr 2,
3) wykaz jednostek pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych gminy -

załącznik nr 3.
4) Regu|amin nagradzania pracowników samoządowych Urzędu Gminu

Czermin - załącznik nr 4

s37

obowiązującą wykład nię meMoryczną przepisów niniejszego Regu|aminu usta|a
Sekretarz Gminy, wykładnię prawną radct prawny , natomiast sprawy
kompetencyjne rozstrzyga Wójt Gminy.
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Schemat Zarządzania i Struktury organizacyj nej
Gminv Czermin

JEDNOSTKI
POMOCNICZE
soŁECTwA

wójt Gminy

Urząd Gminy

GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

PRZEDSZKOLE
SAMORZADOWB



załącznik ft 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Czerminie

SGHEMAT oRGANlzAcYJNY URZĘDU GM|NY w czERMlN|E

Gminny Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

Referat Budżetu
i finansów

Stanowisko ds.
organizacyjnych
ikadrowych

Pomoc
administracyjna,
Stanowisko
wieloosobowe

Stanowiska
ds' księgowości
GOK'S
GOPS
GBP

Stanowisko ds.
inwestycji

i zamÓWień
publlcznych

Stanowisko ds.
rolnictwa,

|eŚnictwa, ochrony
Środowiska ,
gospodarki
komunalnej

imieszkaniowej

Stanowisko ds.
utrz ymania drÓg

i oświet|enia
ulicznego

Stanowisko ds.
budownictwa/
gospodarki
przestzennej,
inwestycji

Stanowisko ds.
obsługi Rady
Gminy ijej organÓW

Pełnomocnik ds.
Ochrony Informacji
Nieiawnych

U|z ąd Stanu
Cywilnego

Stanowisko ds.
wojskowych,
ewidencji Iudności,
dowodÓw
osobistych

Stanowisko ds.
mtenta
komunalnego,
gospodarki gruntami
i ochroną p'poż

Stanowisko ds.
działaIności
gospodarczej
i promocji gminy

Pełnomocnik ds.
rczwiązwania
probIemÓW
alkoholowych



Zlłącznik nr 3 do
Re Eu Ia ń inu ()rga n i:ałyj ńe 8o
Llr:ędu Gmi,ry c.ermin

WYKAZ

JEDNOSTEK POMOCNIC ZY CH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH

Jednostki Pomocnicze GminY

l . Sołectwo Czermin
2. Sołectwo Trzciana
3. sołectwo Dąbrówka osuchowska
4. Sołectwo Breń osuchowski
5. Sołectwo Ziempniów
ó. Sołectwo otałęż
7. Sołecwo Wola Otałezka
8. Sołectwo Łysaków
9. Sołectwo Szafranów

Jednostki OrganizacYine GminY

l. Gminny Zespół oświatowy w Czerminie
2. Gminny ośrodek Kultury i Sportu w czermlnle .
3. Gminna Biblioteka Publiczni w Czerminie z Filiami w Trzcianie 'Bmiu

osuchowskim i otałęŻy
4. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej' w Cze1minie. .
5. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czermtnte

6. Gimnazjum w Czerminie
7. Przedszkola Samorządowe :

- Trzciana
Czermin

8.SzkoĘ Podstawowe :
- Trzciana
- Czermin
. otałęż
. Łysaków
. Ziempniów
- Breń osuchowski

a


