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Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gać 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia nr 1/42b/2016 

Wójta Gminy Gać  z dnia 21 czerwca 2016 r.  

 

 

 

REGULAMIN OGRANIZACYJNY 

URZĘDU GMINY GAĆ 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

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

wewnętrzną Urzędu Gminy Gać, zasady i zakres funkcjonowania, a także inne postanowienia 

związane z realizacją zadań gminy, wynikające z obowiązującego prawa. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w Regulaminie mowa o :  

1) Gminie – należy przez to rozumieć: Gminę Gać, 

2) Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio: Radę Gminy Gać,  

3) Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy 

Gać, Sekretarza Gminy Gać, Skarbnika Gminy Gać, 

4) Urzędzie –należy przez to rozumieć Urząd Gminy Gać. 

 

§ 3 

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy działającą z mocy ustawy.  

2. Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Gać, Gać 275, 37-207 Gać. Przed wejściem do 

Urzędu znajdują się tablice „Rada Gminy Gać ”, „Wójt Gminy Gać”, „Urząd Gminy Gać”. 

Wewnątrz Urzędu w widocznym miejscu znajduje się tablica informacyjna z wykazem 

stanowisk pracy oraz tablice ogłoszeń. Przy drzwiach wejściowych do pokoi znajdują się 

tabliczki z danymi personalnymi poszczególnych pracowników.  

3. Urząd Gminy jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i zatrudnia 

pracowników samorządowych. 

4. Urząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz aktów 

prawnych wydawanych przez Radę oraz Wójta. 

5. Urząd funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej 

odpowiedzialności związanych z wykonywaniem powierzonych zadań własnych, zleconych 

– z zakresu administracji rządowej oraz wynikających z porozumień zawartych z organami 

jednostek samorządu terytorialnego lub organami administracji rządowej.  

6. Podstawową formą informowania obywateli o działalności Urzędu stanowi Biuletyn 

Informacji Publicznej.  
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§ 4 

1.Wewnętrzny porządek, prawa i obowiązki pracowników oraz tryb pracy urzędu, 

zapewniający mieszkańcom w dogodnym dla nich czasie załatwianie spraw urzędowych, 

określa Regulamin Pracy Urzędu ustalony przez Wójta w drodze zarządzenia.  

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedzielę, święta i dni dodatkowo wolne od 

pracy. 

 

II. Zadania urzędu 

 

§ 5 

1. Nadrzędnym celem działalności Urzędu jest jak najlepsze realizowanie zasad samorządności 

lokalnej ukierunkowanej na rozwój Gminy. Dobro wspólnoty samorządowej osiągane przy 

uwzględnieniu i poszanowaniu praw jednostki jest podstawową wartością dla Urzędu.  

2. Urząd stosuje skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami.  

3. Urząd współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi  

i pozarządowymi w interesie mieszkańców.  

 

§ 6 

1.Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań  

i kompetencji, a w szczególności: 

1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, 

postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania 

innych czynności prawnych przez organy Gminy, 

2) wykonywanie –na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych 

wchodzących w zakres zadań gminy, 

3) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz 

załatwiania skarg i wniosków, 

4) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady, posiedzeń jej komisji 

oraz innych organów gminy, 

5) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do publicznego wglądu  

w siedzibie Urzędu, 

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, a w szczególności: 

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, 

b) prowadzenie wewnętrznego obiektu akt, 

c) przechowywanie akt, 

d) przekazywanie akt do archiwów, 
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e) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy. 

8) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz 

uchwał organów gminy. 

 

§ 7 

Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

 

 

III. Organizacja urzędu 

 

§ 8 

1. W strukturę urzędu wchodzą następujące stanowiska kierownicze:  

1) Wójt Gminy, 

2) Sekretarz Gminy, 

3) Skarbnik Gminy. 

 

2. W urzędzie funkcjonują następujące referaty i samodzielne stanowiska:  

1) Referat Gospodarczo – Organizacyjny, 

2) Referat Finansowy, 

3) Urząd Stanu Cywilnego, 

4) Radca prawny, 

5) Inspektor ds. BHP i PPOŻ, 

6) Zespół ds. promocji. 

 

3. W urzędzie funkcjonuje ponadto: 

1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

2) Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii 

3) Pełnomocnik ds. Wyborów. 

 

4. Wójt może zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów zgodnie z ustawą  

o pracownikach samorządowych. 

 

 

§ 9 

Strukturę organizacyjną urzędu przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 

do Regulaminu.  
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IV. Zasady funkcjonowania Urzędu 

 

§ 10 

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych  

w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

2. Wójt kieruje pracą Urzędu osobiście przy współpracy z Sekretarzem i Skarbnikiem. 

3. Wójta w czasie jego nieobecności zastępuję Sekretarz bądź upoważniony pracownik. 

4. Spory kompetencyjne między samodzielnymi stanowiskami rozstrzyga Wójt.  

5. Sekretarz nadzoruje pracę Referatu Gospodarczo - Organizacyjnego, Skarbnik – Referatu 

Finansowego, i odpowiadają przed Wójtem za realizację powierzonych im zadań i kompetencji, 

organizację i skuteczność pracy referatów oraz za wykonywanie uchwał i zarządzeń. 

6. Sekretarz i Skarbnik są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują 

nad nimi nadzór. 

7. Samodzielne stanowiska odpowiadają bezpośrednio przed Wójtem za realizację 

powierzonych im zadań i kompetencji, a pośrednio przed Sekretarzem. 

8. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na 

podstawie i w granicach prawa i zobowiązani są do jego ścisłego przestrzegania.  

9. Pracownicy Urzędu wykonują swoje obowiązki i zadania  na podstawie zakresu czynności 

i indywidualnie odpowiadają za wykonanie powierzonych zadań.  

10. Realizując swoje zadania pracownicy urzędu działają w oparciu o zatwierdzony 

zarządzeniem Wójta Regulamin Pracy Urzędu Gminy Gać oraz Kodeks Etyki Pracowników 

Urzędu Gminy Gać. 

11. Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk pracy należy: 

1) dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem 

interesu publicznego i indywidualnych interesów obywateli,  

2) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,  

3) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, usprawnianie własnej 

organizacji, metod i form pracy, 

4) stosowanie instrukcji kancelaryjnej i obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu 

akt, 

5) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady,  

6) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do 

przygotowania projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania, 

7) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych, 

8) prowadzenie w zakresie swoich właściwości postępowań administracyjnych  

w indywidualnych sprawach oraz przygotowanie projektów decyzji, umów  

i postanowień, 

9) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji,  

10) przyjmowanie klientów i udzielanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do 

informacji publicznej, 
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11) przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków klientów Urzędu,  

12) prowadzenie zbioru przepisów prawnych dot. zakresu zadań własnego stanowiska 

pracy,  

13) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji,  

14) ciągłe usprawnianie przepływu informacji między stanowiskami pracy w celu poprawy 

jakości pracy,  

15) sprawdzanie i rozliczanie faktur z zakresu prowadzonych spraw,  

16) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy,  

17) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 

18) przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, 

19) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw, 

20) realizacja zadań dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej oraz przeciwdziałania 

zagrożeniom klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków, współpraca z Gminnym 

Zespołem Zarządzania Kryzysowego, 

21) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zadań przekazanych 

do realizacji przez Wójta. 

 

VI. Kompetencje kierownictwa urzędu 

 

§ 11 

1. Wójt – stanowisko z wyboru. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane  

z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady. 

Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy. Pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec 

Wójta wykonuje Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności Skarbnik. 

2. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu Sekretarzowi lub Skarbnikowi. 

3. Wójt jest szefem Obrony Cywilnej i w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa lub 

ogłoszenia stanu klęski żywiołowej działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

4. Do zakresu zadań i kompetencji Wójta w szczególności należy:  

1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz, 

2) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy, 

3) wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej, 

4) udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego własnych kompetencji, 

5) podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej, 

6) wykonywanie uchwał Rady Gminy, 

7) przygotowanie projektu budżetu, a po zatwierdzeniu realizacja budżetu Gminy, 

8) ogłaszanie uchwały budżetowej Gminy i uchwał stanowiących prawo miejscowe, 

przekładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

9) gospodarowanie funduszami gminy, 

10) wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych dot. urzędu, 
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11) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w tym 

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 

12) nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, 

przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie.  

5. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:  

a. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej 

kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,  

b. dokonywania wydatków budżetowych,  

c. dysponowania rezerwami budżetu Gminy,  

d. ogłaszania przetargów.  

6. Wójt utrzymuje więź ze społeczeństwem, w sprawach ważnych lub w przypadkach 

określonych odrębnymi przepisami prawa – zasięga opinii mieszkańców, organizacji  

i środowisk lokalnych oraz informuje o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki 

społecznej i gospodarczej Gminy.  

7.  Do wyłącznej kompetencji Wójta należą kontakty z prasą, radiem i telewizją. 

 

§ 12 

1. Sekretarz – zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę.  

2. Sekretarz przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych zarządzeniami, 

pełnomocnictwami oraz upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.  

2. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania całego Urzędu. 

3. Do zadań Sekretarza należy:  

1) Organizowanie i kierowanie pracami Referatu Gospodarczo – Organizacyjnego.  

2) Nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań przewidzianych dla Referatu w 

Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy. 

3) Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania przez podległych 

pracowników powierzonych im obowiązków.  

4) Kontrola przestrzegania obowiązującego czasu pracy i efektywnego jego 

wykorzystania.  

5) Prowadzenie rozliczenia paliwa samochodów służbowych.  

6) Redagowanie prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Gminy oraz strony 

Biuletynu Informacji Publicznej.  

7) Nadzór nad aktualizacją strony Biuletynu Informacji Publicznej.  

8) Wykonywanie obowiązków administratora systemów informatycznych i 

oprogramowania znajdujących się w Urzędzie Gminy.  

9) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu, sieci i systemów komputerowych.  

10) Pomoc użytkownikom w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i pracy z 

zainstalowanymi programami.  

11) Prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu informatycznego i 

oprogramowania.  

12) Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych 

komputerowych.  

13) Archiwizowanie danych z pamięci serwera i komputerów lokalnych oraz prowadzenie 

dokumentacji w tym zakresie.  
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14) Realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania 

urzędu i obsługi interesantów – wdrażanie systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów.  

15) Administracja systemem elektronicznego obiegu dokumentów. 

16) Administracja systemu sprawozdawczości elektronicznej GUS.  

17) Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w systemach 

informatycznych. 

18) Opracowanie i aktualizacja oraz nadzór nad przestrzeganiem Polityki bezpieczeństwa 

systemów teleinformatycznych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.  

19) Ewidencja zbiorów danych osobowych prowadzonych w systemach informatycznych.  

20) Zgłaszanie zbiorów danych osobowych prowadzonych w urzędzie do rejestracji przez 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

21) Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. informacji niejawnych.  

22) Organizacja i nadzór nad przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze, 

nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej. Zapoznanie nowoprzyjętych 

pracowników ze wszystkimi przepisami regulaminowymi i porządkami dotyczącymi 

funkcjonowania Urzędu.  

23) Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta w granicach upoważnienia 

oraz nadzorowanie wydawania takich decyzji przez podległych pracowników 

posiadających stosowne upoważnienia.  

24) Opracowanie regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy oraz nadzór nad ich 

przestrzeganiem.  

25) Organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z 

uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg 

dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków. 

26) Zapewnienie przestrzegania regulaminów, zarządzeń, instrukcji, dyscypliny pracy, 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej, a także nadzór w tym zakresie. 

27) Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej.  

28) Nadzór nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw 

obywateli.  

29) Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz 

wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy.  

30) Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy. 

31) Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników 

samorządowych.  

32) Zapewnienie przestrzegania w Urzędzie tajemnicy państwowej, służbowej i skarbowej.  

33) Sporządzanie testamentów. 

34) Programowanie i koordynacja realizacji zadań obronnych w Urzędzie.  

35) Prowadzenie całości spraw z zakresu sportu w tym sportu szkolnego. 

36) Nadzór nad funkcjonowaniem obiektów sportowych w tym boiska ORLIK 2012 oraz 

nadzór nad realizacją obowiązków przez zatrudnionych animatorów. 

37) Nadzór nad funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka 

Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.  

38) Prowadzenie rejestru instytucji kultury.  

39) Przygotowanie konkursów z zakresu pożytku publicznego w tym rozliczanie 

powierzonych w ich ramach zadań.  
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40) Opracowanie projektów uchwał z zakresu pożytku publicznego, sportu i turystyki.  

41) Przygotowanie oferty dot. kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustawą o wolontariacie. 

42) Rozstrzyganie w formie przetargu ofert dot. kultury fizycznej i sportu.  

43) Koordynacja i prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą i audytem 

wewnętrznym. 

44) Udział w posiedzeniach Komisji oraz sesjach Rady Gminy Gać.  

45) Prowadzenie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem nawiązania 

i rozwiązania stosunku pracy oraz wynagrodzenia.  

46) Stwierdzania zgodności  odpisów  dokumentów z oryginałem. 

47) Prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy, 

48) Wykonywanie innych obowiązków wynikających z upoważnienia  wydanego przez 

Wójta Gminy . 

49) Inne prace zlecone przez Wójta Gminy Gać.  

 

§ 13 

1. Skarbnik – stanowisko z powołania. Powołanie na stanowisko Skarbnika należy do 

wyłącznej kompetencji Rady i następuje na wniosek Wójta.  

2. Skarbnik odpowiada za całość gospodarki finansowej i księgowej gminy oraz realizację 

obowiązków w zakresie kontroli finansowej określonych ustawą o finansach publicznych. 

3. Do zadań skarbnika należy: 

1) Organizowanie i kierowanie pracami Referatu Finansowego. 

2) Nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań przewidzianych dla Referatu Finansowego. 

3) Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania przez podległych 

pracowników powierzonych obowiązków 

4) Opracowanie projektu budżetu planów wraz z uchwałą i załącznikami 

5) Opracowanie projektów budżetu gminy. 

6) Inicjowanie wszelkich prawnie dozwolonych działań Gminy w kierunku pozyskania 

środków finansowych, współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu. 

7) Kontrolowanie i nadzorowanie realizacji budżetu, dokonywanie analizy budżetu oraz 

bieżące informowanie Wójta o jego realizacji. 

8) Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej. 

9) Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu. 

10) Nadzorowanie i koordynowanie pracy służb finansowych Urzędu i jednostek 

organizacyjnych Gminy, sporządzanie sprawozdawczości budżetowe. 

11) Realizowanie obowiązków wynikających  z ustaw: o finansach publicznych,                        

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatkach i opłatach lokalnych, 

opłacie skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych. 

12) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami, polegające zwłaszcza na: 

a) zorganizowaniu, sprawdzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwowaniu i kontroli   

dokumentów 

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu 

kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości 
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finansowej w sposób umożliwiający prawidłowe terminowe dokonywanie 

rozliczeń  finansowych 

13) Analiza wykorzystania środków przychodowych z budżetu lub środków 

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki. 

14) Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników. 

15) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika 

jednostki. 

16) Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie    

17) zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania 

kontrasygnaty. 

18) Stwierdzanie rachunków pod względem  merytorycznym  dotyczącym realizacji zadań 

określonych w zakresie czynności. 

19) Opracowywanie zbiorowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich 

analiz. 

20) Opracowanie okresowych analiz i sprawozdań z sytuacji finansowej gminy, 

przedstawianie ich Wójtowi Gminy, Sekretarzowi Gminy. 

21) Współdziałanie z Radą i jej komisjami 

22) Sprawdzanie projektów uchwał Wójta i Rady Gminy dotyczących zobowiązań 

finansowych gminy. 

23) Sporządzanie dokumentacji wynikającej z ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych (PFRON). 

24) Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dotyczących 

budżetu gminy i zastosowań finansowych. 

25) Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających  z 

poleceń lub upoważnień Wójta. 

26) Wprowadzanie zmian do budżetu i analiz wykonania. 

27) Sporządzanie bilansów rocznych. 

28) Prowadzenie spraw finansowych inwestycji i kapitalnych remontów. 

29) Prowadzenie ewidencji planów finansowych. 

30) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Podkarpackim 

Urzędem Wojewódzkim, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem 

finansowym. 

31) Sporządzanie dokumentacji finansowej dla umów kredytowych. 

32) Na podstawie art. 54, ust. 1, pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych: 

a. prowadzenie rachunkowości jednostki 

b. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi 

c. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i 

finansowych z planem finansowym 

d. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych 

33) Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z refundacją wynagrodzeń i 

pochodnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (zatrudnianie bezrobotnych 

w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych). 
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34) Koordynacja i prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą i audytem 

wewnętrznym. 

 

 

VII. Struktura, zadania i kompetencje referatów i samodzielnych stanowisk  

 

§ 14 

1. Referat jest jednostką organizacyjną, zatrudniającą co najmniej 3 pracowników. 

2. Referatem kieruje kierownik.  

3. W referatach w czasie nieobecności kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez niego 

pracownik.  

4. Kierownicy referatów opracowują szczegółowe zakresy czynności dla podległych 

pracowników.   

§ 15 

1. W skład Referatu Gospodarczo - Organizacyjnego wchodzą stanowiska podległe 

Sekretarzowi: 

1) Wieloosobowe stanowisko ds. ogólno – organizacyjnych i kadr: 

a) Stanowisko ds. kadr  

b) Sekretarka 

c) Pomoc administracyjna 

2) Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych 

3) Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy  

4) Stanowisko ds. obronnych  

5) Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

6) Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji  

7) Stanowisko ds. gospodarowania gruntami, rolnictwa  

8) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi komunalnej Gminy 

a) Konserwator sieci wodociągowej 

b) Konserwator sieci kanalizacyjnej 

c) Konserwator ds. dróg 

d) Elektryk 

e) Sprzątaczka.  

 

§ 16 

1. Do zadań Referatu Gospodarczo - Organizacyjnego należy w szczególności: 

1) Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Urzędu Gminy i Kierowników 

jednostek organizacyjnych Gminy. 

2) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, prac 

interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych.  

3) Sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pomocniczymi oraz nad stażystami, 

praktykantami.  

4) Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Gminy.  
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5) Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie profilaktycznej opieki 

zdrowotnej.  

6) Nadzór nad składaniem do urzędu skarbowego oświadczeń majątkowych przez 

pracowników urzędu  i jednostek podległych.  

7) Prowadzenie dokumentacji, wniosków z zakresu pozyskiwania przez gminę środków 

zewnętrznych. 

8) Prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.  

9) Stały monitoring ogłoszeń dotyczących grantów kierowanych do instytucji kultury, 

stowarzyszeń, gmin, klubów sportowych oraz przekazywanie tych informacji 

zainteresowanym jednostkom.  

10) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków.  

11) Obsługa kancelaryjno – biurowa sekretariatu Urzędu Gminy, w tym organizowanie 

przyjmowania interesantów przez Wójta. 

12) Zaopatrywanie pracowników urzędu w materiały biurowe oraz niezbędny sprzęt 

biurowy, 

13) Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy, komisji i organów jednostek 

pomocniczych gminy  tj. przygotowywanie  materiałów, zwoływanie posiedzeń i ich 

protokołowanie. 

14) Prowadzenie rejestrów: uchwał, wniosków, opinii komisji, interpelacji radnych, skarg  

i wniosków wpływających do urzędu. 

15) Prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

16) Realizacja zadań związanych z obsługą wyborów do : Samorządu Terytorialnego i 

bezpośrednich wyborów Wójta, Prezydenta RP, Sejmu RP i Senatu RP, Parlamentu 

Europejskiego, sołtysów sołectw wsi, wyborów ławników, izb rolniczych. 

17) Realizacja zadań związanych z obsługą referendów.  

18) Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

19) Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

20) Realizacja zadań zapewniających funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

21) Wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych.  

22) Prowadzenie zadań w zakresie obronności.  

23) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną środowiska.  

24) Wykonywanie obowiązków określonych ustawą prawo wodne.  

25) Opiniowanie prac geologicznych i górniczych.  

26) Prowadzenie spraw  dotyczących  ewidencji  ludności  wynikających z ustawy o 

ewidencji ludności. 

27) Prowadzenie spraw  dotyczących  dowodów osobistych wynikających z ustawy o 

dowodach osobistych. 

28) Prowadzenie spraw wojskowych na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

29) Prowadzenie stałego rejestru wyborców.  

30) Sporządzanie spisów wyborców w wyborach do sołectw.  

31) Prowadzenie spraw związanych ze  studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, wydawanie opinii i zaświadczeń o funkcji nieruchomości.  
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32) Wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

33) Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie warunków zabudowy, 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

34) Nadzorowanie, prowadzenie i rozliczanie prowadzonych inwestycji gminnych.  

35) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z drogami gminnymi.  

36) Obsługa działalności gminnej spółki wodnej.  

37) Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, 

wznowieniem granic nieruchomości.  

38) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, w tym m. in. sprzedaż 

i dzierżawa nieruchomości, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego, 

komunalizacja gruntów Skarbu Państwa, zasiedzenie nieruchomości oraz prowadzenie 

ewidencji nieruchomości gminnych.  

39) Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości oraz obsługa aplikacji EMUiA.  

40) Realizacja zadań w zakresie opłat adiacenckich.  

41) Sporządzanie umów dzierżawnych do KRUS.  

42) Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi. 

43) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. 

44) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.  

45) Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

46) Utrzymanie czystości, porządku i estetyki w budynku Urzędu Gminy oraz w jego 

otoczeniu.  

47) Nadzór nad sprawnym działaniem i funkcjonowaniem infrastruktury technicznej gminy. 

48) Obsługa urządzeń infrastruktury technicznej gminy.  

 

§ 17 

4. W skład Referatu Finansowego wchodzą następujące stanowiska urzędnicze podległe 

Skarbnikowi: 

1) Stanowisko ds. obsługi finansowej księgowości budżetowej  

2) Stanowisko ds. podatku VAT  

3) Stanowisko ds. podatków i opłat  

4) Stanowisko ds. księgowości podatkowej, kasy i ewidencji działalności gospodarczej  

5) Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  

6) Stanowisko ds. gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarowania odpadami  

 

§ 18 

1. Do zadań Referatu  Finansowego należy w szczególności:  

1) opracowanie projektu budżetu gminy, projektów planów finansowych dochodów  

i wydatków  gminy, 

2)  przygotowanie projektów uchwał w sprawach budżetu oraz podatków i opłat lokalnych 

oraz zarządzeń budżetowych, 

3) zapewnienie płynności finansowej urzędu, 

4) rejestracja,  kontrola i dekretacja dowodów księgowych, 

5) prowadzenie rachunkowości w zakresie  dochodów i wydatków budżetowych, 
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6) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdawczości budżetowej jednostek organizacyjnych, 

7) sporządzanie sprawozdań  budżetowych, analiz, informacji z wykonania planów 

finansowych, 

8) prowadzenie ksiąg rachunkowych, dokonywanie wyceny  aktywów oraz pasywów  

i ustalenie wyniku finansowego, 

9) księgowanie dokumentów finansowych dochodów budżetowych jednostki i organu urzędu  

w rozbiciu na  księgi analityczne i syntetyczne oraz konta  wg planu kont organu i jednostki 

zgodnie  z klasyfikacją budżetową odrębnie dla jednostki i organu, 

10) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich umorzeń, 

11) wystawianie faktur VAT dotyczących obrotu nieruchomościami gminy, prowadzenie 

rejestru  oraz rozliczeń z urzędem skarbowym, 

12) prowadzenie ewidencji zaciągniętych kredytów i pożyczek, dokonywanie terminowych 

spłat rat kredytów  i pożyczek zgodnie z wyznaczonym harmonogramem spłat, 

13) prowadzenie kasy urzędu oraz ewidencja druków ścisłego zarachowania, 

14) sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w urzędzie  oraz sporządzanie list płac 

innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, umów zlecenia, umów  

o dzieło itp., diet i innych należności pieniężnych, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, 

15) przygotowanie i dokonywanie wypłat świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, 

16) prowadzenie rozliczeń i sporządzanie odpowiednich dokumentów dla Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Prac, 

Powszechnego Zakładu  Ubezpieczeń, PFRON, 

17) prowadzenie księgowości funduszy celowych, ZFŚS, sum depozytowych, 

18) prowadzenie spraw w zakresie  ulg w podatkach w tym: umorzeń, odroczeń terminu 

płatności, rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowych i odsetek, 

19) ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu  podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla 

osób fizycznych, 

20) określanie wysokości zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego dla osób prawnych, kontrola deklaracji składanych przez osoby prawne, 

21) prowadzenie dla potrzeb podatkowych ewidencji nieruchomości i gruntów rolnych oraz 

aktualizowanie danych w niej zawartych, 

22) przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie podatków i opłat lokalnych osób fizycznych 

i prawnych, 

23) przygotowanie zaświadczeń o stanie  majątkowym podatników, 

24) prowadzenie rachunkowości podatkowej od osób fizycznych i prawnych w zakresie 

podatku od nieruchomości,  rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych, 

25) windykacja należności z tytułu podatków i opłat, współdziałanie w tym zakresie z Urzędem 

Skarbowym, 

26) windykacja należności z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi,  

27) windykacja należności z tytułu czynszów dzierżawnych mienia gminy, 

28) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości, 

29) prowadzenie postępowania przygotowawczego do postępowania sądowego w sprawie 

zabezpieczenia należności podatkowych gmin, 
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30) sporządzanie  sprawozdawczości budżetowej, analiz oraz informacji w sprawach z zakresu 

realizacji podatków i opłat, 

31) sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom w zakresie 

zadań referatu,  

32) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.  

33) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o odpadach, 

34) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie 

gminy,  

35) prowadzenie rachunkowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

36) realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 

37) wystawianie faktur VAT dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz prowadzenie 

rachunkowości i windykacji należności w w/w zakresie,  

38) prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

39) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakładach pracy, instytucjach  

i przedsiębiorstwach znajdujących się na administrowanym terenie w zakresie ustalenia i  

realizacji zadań obrony cywilnej, 

40) prowadzenie magazynu sprzętu OC oraz utrzymanie go w wymaganym stanie 

technicznym zgodnie z instrukcją o gospodarowaniu sprzętem OC, 

41) organizowanie pracy z zakresie operacyjno – obronnym oraz zabezpieczenie 

materiałowo- techniczne działań organów i sił OC 

42) tworzenie formacji OC oraz nadzór nad ich działaniem, 

43) organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami i ćwiczeniami formacji OC, 

44) prowadzenie ewidencji sprzętu technicznego, pojazdów mechanicznych i innych 

urządzeń technicznych potrzebnych do zabezpieczenia wykonywania zadań OC  

w okresie pokoju oraz zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, 

45) nakładanie obowiązków i prowadzenie ewidencji świadczeń osobistych i rzeczowych dla 

realizacji zadań OC w zakresie pokoju i na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

46) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego,  

47) organizowanie prac w gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego, koordynacja działań 

w sytuacjach kryzysowych, 

48) prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

49) wydawanie  zezwoleń na usunięcie drzew lub  krzewów, 

50) prowadzenie całości spraw socjalno-bytowych pracowników.  

 

§ 19 

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności: 

a) sporządzanie aktów stanu cywilnego tj. urodzeń, małżeństw i zgonów, 

b) bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, 

c) sporządzanie protokołów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, 

d) przyjmowanie oświadczeń o:  

a. wstąpieniu w związek małżeński (uroczysta forma udzielenia ślubu cywilnego), 

b. uznaniu ojcostwa,  

c. nadaniu dziecku nazwiska męża matki,  

d. powrocie do nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa, 
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e) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, 

f) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej 

do zawarcia małżeństwa i innych czynności stanu cywilnego, dokonywanych przez 

obywatela polskiego za granicą, 

g) wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku 

małżeńskiego, 

h) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa w kraju i za granicą,  

i) kompletowanie i przechowywanie akt zbiorowych, 

j) zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o zdarzeniach wymagających aktualizacji 

aktów stanu cywilnego,  

k) dokonywanie przypisków i wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego na 

podstawie zawiadomień z innych urzędów, 

l) wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z przechowywanych ksiąg 

stanu cywilnego, 

m) aktualizowanie treści aktów stanu cywilnego, 

n) prowadzenie, przechowywanie oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego; (przekazywanie 

100-letnich ksiąg do Archiwum Państwowego w Przemyślu),  

o) wpisanie do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą, 

p) odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, 

q) sprostowanie, uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego,  

r) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany lub ustalenia pisowni imion i 

nazwisk,  

s) opracowywanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”  

i organizacja uroczystego ich wręczenia Jubilatom, 

t) dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego,  

u) migracja aktów z ksiąg papierowych do elektronicznej bazy Urzędu Stanu Cywilnego 

v) wydawanie decyzji odmownych z zakresu stanu cywilnego 

w) przyjmowanie innych oświadczeń związanych ze stanem, cywilnym osób.  

 

§ 20 

1. Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna urzędu, a w szczególności:  

1) udzielanie porad prawnych Wójtowi, 

2) dbałość o zgodne z przepisami prawa działanie urzędu oraz pomoc prawna udzielana 

kierownikom jednostek organizacyjnych, 

3) zapewnienie zgodności wydawanych w urzędzie aktów prawnych z obowiązującymi 

przepisami poprzez ich opiniowanie, 

4) opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów uchwał Rady oraz umów 

zawieranych przez Wójta w imieniu gminy, 

5) występowanie przed sądami i urzędami w ramach zastępstwa prawnego i procesowego, 

6) obsługa prawna sesji. 

 

2. Do zadań stanowiska ds. BHP i p.poż. należy w szczególności: 

1) okresowa analiza stanu bhp,  
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2) stwierdzanie zagrożeń zawodowych, 

3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy, 

4) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp, 

5) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp, 

6) przygotowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, 

7) udział w dochodzeniach powypadkowych. 

 

3. Do zadań Zespołu ds. Promocji należy w szczególności: 

1) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć promocyjnych Gminy, analizowanie ich 

skuteczności oraz kreowanie nowych środków promocji, 

2) koordynowanie prac dotyczących kontaktów z mediami lokalnymi i krajowymi, 

3) gromadzenie, dostarczanie oraz aktualizacja materiałów informacyjnych 

przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej, 

4) organizacja uroczystości państwowych,  

5) obsługa fotograficzna uroczystości i imprez gminnych, 

6) współpraca w zakresie promocji z innymi instytucjami i organizacjami, 

7) współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi  

w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych, 

8) popularyzowanie informacji o możliwościach inwestowania na terenie gminy, 

9) analizowanie informacji o gminie ukazujących się na stronach internetowych  

i w mediach w celu podnoszenia standardów promocyjnych. 

 

5. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy wykonywanie zadań 

zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności: 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków 

bezpieczeństwa fizycznego, 

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są 

informacje niejawne, 

3) zarządzanie ryzykiem  bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności 

szacowanie ryzyka, 

4) przeprowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania 

przepisów o ochronie tych informacji, 

5) przeprowadzenie okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji, 

materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, 

6) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie,  

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 

sprawdzających, 

8) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, decyzji odmawiających wydanie 

poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, 

9) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

10) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności 

zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, 

którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, 
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11) współdziałanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie określonym  

w ustawie, 

12) nadzór nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej. 

 

6. Do zadań Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii należy: 

1) sporządzanie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

 i narkomanii, 

2) realizacja zadań wynikających z ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii należących do gminy, 

3) obsługa kancelaryjno – techniczna Komisji Ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

4) kontrola realizacji zadań gminnych programów i składanie corocznych sprawozdań z ich 

wykonania, 

5) przygotowywanie programów profilaktycznych, szkoleń i warsztatów, 

6) realizacja zadań wynikających z ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i narkomanii, należących do gminy. 

 

7. Do zadań Pełnomocnika ds. Wyborów należy realizacja zadań wyborczych w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach organów 

stanowiących samorząd terytorialny oraz bezpośrednio w wyborze Wójta i referendach.  

 

 

VIII.  Zasady dotyczące realizacji uchwał Rady 

 

§ 21 

1. Po każdej Sesji Rady Gminy pracownicy zobowiązani są zapoznać się z podjętymi przez 

Radę uchwałami.  

2. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie opracowuje – na polecenie Wójta – sposób 

realizacji uchwały, który powinien określać w szczególności:  

1) zadania wynikające z uchwały,  

2) jednostki realizujące,  

3) terminy wykonania.  

3. W przypadku, gdy z uchwały Rady wynika obowiązek złożenia przez Wójta sprawozdania 

lub informacji z jej realizacji, pracownik merytoryczny lub inna komórka organizacyjna 

opracowuje sprawozdanie lub informację celem przedstawienia ich w terminie określonym  

w uchwale.  

 

 

IX. Zasady załatwiania wniosków i interpelacji radnych 

 

§ 22 

1. Wnioski oraz interpelacje radnych rejestruje pracownik obsługujący Radę, a następnie 

przekazuje Wójtowi Gminy lub upoważnionemu pracownikowi.  
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2. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie odpowiedzi po otrzymaniu wniosku lub interpelacji 

podejmują niezbędne czynności w celu ich załatwienia oraz przygotowania odpowiedzi 

zainteresowanym.  

3. Projekty odpowiedzi na wnioski i interpelacje przedkładane są Sekretarzowi Gminy, który 

przekazuje je do akceptacji i podpisu Wójtowi.  

4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych otrzymują:  

a) zainteresowany radny, 

b) Przewodniczący Rady Gminy, 

c) Sekretarz Gminy w celu rejestracji, 

5. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona radnemu niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.  

 

X. Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu projektów prawa miejscowego 

 

§ 23 

1. Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa 

miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy.  

2. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwały.  

3. Ograny Gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:  

1) wewnętrznego ustroju Gminy oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych,  

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,  

3) zasad zarządu mieniem Gminy,  

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  

4. Projekty prawa miejscowego opracowuje pracownik merytorycznie odpowiedzialny za 

zakres regulowany aktem prawa.  

5. Projekt prawa miejscowego kierowany pod obrady winien zostać zarejestrowany w terminie 

umożliwiającym jego zaopiniowanie przez właściwą merytorycznie komisję Rady Gminy .  

6. Przed skierowaniem pod obrady Rady projekt aktu prawnego, aprobuje pod względem 

formalno – prawnym radca prawny Urzędu oraz merytorycznie Sekretarz oraz Skarbnik Gminy 

w przypadku projektów wywołujących skutki finansowe.  

7. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie 

obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla 

ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa 

publicznego.  

8. Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzaną  

w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.  

9. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydawać Wójt w formie 

zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc w razie 

odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.  

10. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada 

określa termin utraty jego mocy obowiązującej.  

11. Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz na 

stronie BIP Urzędu Gminy.  
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12. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu  

w jego siedzibie na stanowisku ds. obsługi Rady.  

 

 

 

 

 

XI. Zasady obsługi klientów w Urzędzie 

 

§ 24 

1. Uprzejme, sprawne i kompetentne pod względem merytorycznym obsługiwanie klientów jest 

naczelną zasadą pracy w Urzędzie. W Urzędzie obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. 

Każde pismo powinno być zredagowane w sposób jasny i czytelny.  

2. Wszyscy pracownicy Urzędu w toku wykonywania swych obowiązków służbowych winni 

umożliwić klientom realizację ich uprawnień i egzekwować powinności w sposób zgodny  

z prawem, wykazując należytą troskę o ochronę ich słusznego interesu, a w szczególności:  

1) udzielać klientom informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniać 

treść przepisów właściwych ze względu na przedmiot sprawy,  

2) bezzwłocznie rozstrzygać sprawy, a gdy nie jest to możliwe ze względu na stopień ich 

złożoności, określać dokładny termin ich załatwienia w oparciu o przepisy k.p.a.  

a w sprawach podatkowych Ordynacja podatkowa,  

3) respektować ściśle określone terminy, a w razie obiektywnych przeszkód w ich 

dotrzymaniu, powiadamiać o przyczynach zwłoki i określać nowy termin załatwienia 

sprawy,  

4) wyczerpująco informować klientów o stanie wniesionych przez nich spraw na każde 

żądanie pisemne lub ustne,  

5) informować klientów o przysługujących im środkach odwoławczych lub możliwości 

zaskarżenia niekorzystnych rozstrzygnięć.  

3. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są bez zbędnej zwłoki w terminach określonych  

w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i przepisach szczególnych. Odpowiedzialność 

za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw klientów ponoszą pracownicy 

zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.  

4. Kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie załatwiania 

indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje 

Sekretarz.  

5. Pracodawca będzie dokonywał okresowych kontroli i ocen sposobu załatwiania całości 

spraw przez poszczególnych pracowników.  

6. Przy załatwianiu indywidualnych spraw nie należy żądać zaświadczeń na potwierdzenie 

stanu faktycznego lub prawnego, możliwych do ustalenia na podstawie przedkładanych przez 

zainteresowanych do wglądu dokumentów urzędowych.  

 

§ 25 

1. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego  

w drodze zaświadczenia właściwego organu, urzędnik zatwierdzający sprawę powinien 
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odebrać od klienta - na jego wniosek - stosowne oświadczenie do protokołu, pouczając go 

wcześniej o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji. W protokole 

winny być zamieszczone dane personalne osoby składającej oświadczenie oraz data i podpis. 

Podpis ten powinien być uwierzytelniony przez pracownika przyjmującego oświadczenie.  

 

2. Niezbędne do załatwienia sprawy dane lub informacje możliwe do ustalenia na podstawie 

posiadanej przez Urząd dokumentacji zbiera i kompletuje urzędnik załatwiający sprawę.  

 

§ 26 

1. Każdemu obywatelowi przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Uprawnienia 

w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej (Dz .U. Nr 112, poz.1198, z późn. zm.).  

 

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych  

w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo 

chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.  

 

§ 27 

1. Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania 

tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby 

na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.  

 

2. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może 

wyrazić na piśmie Wójt, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w Urzędzie.  

 

§ 28 

1. Jednym ze źródeł informacji o funkcjonujących w społeczeństwie opiniach na temat poziomu 

pracy Urzędu są skargi, wnioski i listy obywateli.  

 

2. Celem umożliwienia klientom składanie skarg, wniosków i listów w sposób bezpośredni, 

Wójt przyjmuje klientów w każdą środę od godziny 12.00 do godziny 14.30. Miejsce i czas 

przyjęć klientów przez Wójta podaje się do publicznej wiadomości w formie trwałego 

ogłoszenia w siedzibie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

3. Wszyscy pracownicy winni być obecni na swoich stanowiskach pracy w godzinach 

przyjmowania skarg, wniosków i listów przez Wójta, zapewniając Wójtowi w razie potrzeby 

szybką informację lub opinię w zakresie spraw wnoszonych przez klientów.  

4. Z przyjęć klientów składających skargę, wniosek, list sporządza się protokół.  

5. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez klientów określa k.p.a. oraz 

przepisy szczególne dotyczące organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg  

i wniosków.  

6. Sprawy wniesione przez klientów do Urzędu są ewidencjonowane w sekretariacie ogólnym, 

a następnie w spisach spraw na poszczególnych stanowiskach pracy.  

7. Centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz zgłaszanych w czasie 

przyjęć klientów przez Wójta prowadzi Sekretarz Gminy .  
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XII. Zasady przeprowadzania kontroli zewnętrznej i kontroli zarządczej 

 

§ 29 

1. Działalność Urzędu objęta jest kontrolą zewnętrzną w zakresie wynikającym z przepisów 

prawnych wykonywaną m.in. przez NIK, RIO, Wojewodę, Marszałka Województwa.  

2. Osoby kontrolujące, przed przystąpieniem do kontroli zobowiązane są zgłosić swoje 

przybycie do Wójta lub Sekretarza, którym okazują dokumenty uprawniające do 

przeprowadzenia kontroli, cel i zakres kontroli oraz dokonują stosownego wpisu w książce 

kontroli znajdującej się u Sekretarza Gminy.  

 

§ 30 

1. System kontroli zarządczej obejmuje ogół działań podejmowanych dla zapewnienia 

realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

2. System kontroli zarządczej oraz szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia działalności 

kontrolnej określa Wójt w drodze zarządzania. 

 

XIII. Zasady podpisywania pism i decyzji oraz zasady obiegu dokumentów w Urzędzie 

 

§ 31 

1. Korespondencję wychodzącą z Urzędu podpisuje Wójt lub osoba pisemnie przez niego 

upoważniona.  

2. Wójt podpisuje osobiście:  

1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne 

2) decyzje i postanowienia z zakresu administracji publicznej, do których wydawania  

w jego imieniu nie upoważnił pracowników urzędu 

3) pisma kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej, 

przedstawicielstw dyplomatycznych oraz pisma kierowane do organów i instytucji 

państw obcych,  

4) pisma kierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące działalności kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych,  

6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski posłów i senatorów,  

7) odpowiedzi na skargi, wnioski, listy,  

8) umowy dotyczące zobowiązań finansowych - wymagana jest kontrasygnata Skarbnika,  

9) zaświadczenia, 

10) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu. 

 

§ 32 

1. Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do 

podpisu Wójta. 

2. Kierownik Urzędu Stanu cywilnego i jego zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie 

ich zadań. 

§ 33 
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1. Dokumenty przedstawione do podpisu powinny być uprzednio oznaczone na kopii znakami 

umożliwiającymi określenie pracownika, który opracował i napisał dokument, parafowane 

przez kierownika referatu, a w określonych przypadkach parafowane również przez radcę 

prawnego.  

2. Opinii prawnej wymagają sprawy dotyczące w szczególności:  

1) wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym,  

2) spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,  

3) zawarcia ugody lub umowy w sprawach majątkowych,  

4) sprawy związane z postępowaniem przed organami orzekającymi.  

 

§ 34 

1. Szczegółową organizację obiegu pism reguluje Instrukcja Kancelaryjna dla urzędów gmin.  

2. Zasady klasyfikowania i kwalifikowania akt powstających w wyniku działalności Urzędu 

oraz kategorie i okresy przechowywania reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.  

3. W obiegu dokumentów należy przestrzegać zasad określonych w odrębnym zarządzeniu 

Wójta w prawie wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego 

wykazu akt dla Urzędu Gminy Gać. 

 

 

XIV. Zasady zamawiania, używania i przechowywania pieczęci urzędowych 

 

§ 35 

1. Wzory zamawianych dla potrzeb Urzędu pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisu 

powinny być zgodne z wzorami określonymi w instrukcji  kancelaryjnej oraz stanem 

organizacji Urzędu ustalonym w Regulaminie. 

2. Czynności związane z zamawianiem, ewidencją, wydawaniem i wycofywaniem z użytku 

pieczęci wykonuje  pracownik sekretariatu. 

3. Wnioski o wykonanie nowych pieczęci pod względem zgodności z instrukcją kancelaryjną  

i stanem organizacji Urzędu opiniuje Sekretarz  i akceptuje Wójt. 

 

4. Wydanie wykonanych pieczęci odbywa się za potwierdzeniem w Ewidencji pieczęci 

urzędowych i pieczątek służbowych. 

5. Rejestr pieczęci zawiera:  

a) liczbę porządkową,  

b) odcisk pieczęci, 

c) datę pobrania i podpis osoby pobierającej,  

d) datę zwrotu i podpis osoby zwracającej pieczęć po zużyciu, zdezaktualizowaniu bądź 

wycofaniu z użycia, w związku ze zmianą stanowiska lub rozwiązaniem stosunku pracy, 

e) nr protokołu i datę fizycznej likwidacji pieczęci. 

 Rejestr ten jest drukiem ścisłego zarachowania.  

6. Decyzje, postanowienia z zakresu administracji publicznej opatrywane są pieczęcią 

nagłówkową Wójta, pieczęcią okrągłą z godłem państwowym i napisem w otoku "Wójt Gminy 

Gać " oraz pieczęcią imienną Wójta.  
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7. Pieczęć urzędowa okrągła z godłem państwowym i napisem w otoku "Urząd Gminy Gać" 

używana jest do stemplowania zaświadczeń, potwierdzeń zgodności odpisów pism  

z oryginałem, własnoręczności podpisów - jeżeli dokumenty te podpisuje Sekretarz.  

8. Odpowiedzialność za właściwe przechowywanie pieczęci oraz zabezpieczenie ich przed  

kradzieżą ponoszą pracownicy, którym zostały one powierzone do użytku. 

9. Do obowiązków pracowników, którym powierzono przechowywanie i używanie pieczęci 

należy: 

a) sprawdzenie, czy dokument przedstawiony do odciśnięcia na nim pieczęci 

kwalifikuje się do tego i czy jest podpisany ze wskazaniem stanowiska  służbowego 

podpisującego, 

b) osobiste odciśnięcie pieczęci, 

c) przechowywanie pieczęci w zamknięciu oraz ochrona przed utratą i samodzielnym 

jej użyciem przez osoby niepowołane, 

d) natychmiastowe zgłoszenie do Sekretarza faktu o kradzieży pieczęci lub jej 

zagubieniu. 

10. Fakt zaginięcia lub zagubienia pieczęci należy bezzwłocznie zgłosić Wójtowi. 

11. W przypadku zaginięcia  lub zagubienia pieczęci Wójt zarządza postępowanie 

wyjaśniające, w celu ustalenia okoliczności utraty pieczęci i pracownika winnego 

niedochowania należytego jej zabezpieczenia. 

 

 

XVII. Postanowienia końcowe 

 

§ 36 

1. W sytuacjach nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia pracownicy 

zobowiązani są stawić się niezwłocznie w oznaczonym miejscu i czasie na wezwanie 

Kierownictwa Urzędu.  

2. Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie zarządzeniem Wójta.  


