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Rozdzial I 

CzeSC 1 - Zakres dzialania i funkcjonowania Urzedu Gminy 

Urzqd Gminy Pawlowice zwany dalej Urzedem realizuje zadania wlasne gminy okreslone 
ustawami, Statutem Gminy, uchwalami Rady Gminy i zarzqdzeniami Wojta. Prowadzi 
obslugq zwiqzanq z realizacjq zadan zleconych porozumieniami lub wynikajqcych 
z przepisow ustaw. Wsp6ldziala przy wykonywaniu zadan z jednostkami organizacyjnyrni 
gminy. 
Urzedem Gminy kieruje Wbjt, kt6ry jest przeloionym wszystkich pracownikow Urzqdu. 
Wojt jest przelozonym dyrektor6w i kierownikow jednostek organizacyjnych. 
Przy zalatwianiu spraw Urzqd stosuje przepisy Kodeksu Postqpowania Administracyjnego, 
o ile przepisy szczegolne nie stanowiq inaczej. 
Czynnoici kancelaryjno - biurowe regulowane sq przez odpowiednie instrukcje kancelaryjne. 
Wszystkie sprawy obywateli, w tym skargi i wnioski zalatwiane sq jawnie chyba, ze przepisy 
szczegolne dopuszczajq tajnoSC rozpatrywania tych spraw. 
Zasady podpisywania pism i decyzji okreila sic w niniejszym regulaminie. 
Spory kompetencyjne dla spraw bqdqcych w zakresie dzialania kilku jednostek rozstrzyga 
W6jt. 

CzeSt 2 - Organizacja Urzedu Gminy 

W strukturze organizacyjnej Urzedu Gminy Pawlowice wyr6znia siq : 
A. Kierownictwo Urzedu w skladzie : 

a) Wojt, 
b) Zastepca Wojta 
c) Sekretarz Gminy 
d) Skarbnik Gminy 

B Komorki organizacyj ne Urzqdu: 
a) Referat Organizatorski 

- z wydzielonym stanowiskiem ds. obslugi Rady Gminy 
b) Referat Spraw Obywatelskich 

- z wydzielonym Urzqdem Stanu Cywilnego 
- z samodzielnym stanowiskiem dla obrony cywilnej 
- z wydzielonym pionem ochrony informacji niejawnych 

c) Referat Promocji, Rolnictwa i Ekologii 
d) Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 
e) Referat Finansowy 

- z wydzielonym stanowiskiem Glownego Ksiegowego Urzqdu Gminy 
f) Referat Kontroli Wewnetrznej 
g) Audyt Wewnetrzny 

OR I 
RG I 
SO I1 
USC I1 
OC I1 
POIN 11 
PRiE IV 
GPiI V 
FN I11 

KW VI 
AW VII 

C Jednostki organizacyjne gminy: 
a) Gminy OSrodek Kultury GOK 
b) OSrodek Pomocy Spolecznej OPS 
c) Gminny Zesp61 OSwiaty GZO 
d) Gminny Zaklad Komunalny GZK 
e) Gminna Biblioteka Publiczna GBP 
f) Gminny OSrodek Sportu GOS 



D Jednostlti organizacyjne gminy -placowlti oSwiatowe 
a) Liceum Ogolnoksztalcqce w Pawlowicach 
b) Liceum Profilowane w Pawlowicach 
c) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pawlowicach 
d) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pawlowicach 
e) Publiczne Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach 
f) Szltola Podstawowa nr 1 w Pawlowicach 
g) Szkola Podstawowa nr 2 w Pawlowicach 
h) Szkola Podstawowa nr 3 w Pawlowicach 
i) Szkola Podstawowa w Pielgrzymowicach 
j) Szkola Podstawowa w Warszowicach 
k) Zespol Szkolno - Przedszkolny w Golasowicach 
1) Zespbl Szkolno - Przedszltolny w Krzyiowicach 
1) Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawlowicach 
m) Publiczne Przedszkole nr 2 w Pawlowicach 
n) Publiczne Przedszltole w Pielgrzymowicach 
o) Publiczne Przedszkole w Warszowicach 

Rozdzial I1 

Zakres dzialania i kompetencji kierownictwa, komorek organizacyjnych i jednostek 
organizacyjnych gminy 

Dzial A - Kierownictwo Urzedu Gminy 

I Do zakresu dzialania i kompetencji Wojta naleiq: 
1 .  Kierowanie biezqcymi sprawami gminy i kierowanie Urzqdem Gminy; 
2. Reprezentowanie gminy i Urzqdu na zewnqtrz; 
3. Przedkladanie Radzie Gminy projektow uchwal; 
4. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej; 
5. Skladanie oiwiadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarzqdu mieniem gminy oraz 

upowainianie swego zastqpcy sarnodzielnie albo wraz z innq osobq do podejmowania tej 
czynnoSci .; 

6. Podejmowanie innych decyzji naleiqcych do kompetencji Urzqdu, podpisywanie pism 
i dokumentow wychodzqcych na zewnqtrz Urzqdu; 

7. Nadzorowanie realizacji zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej w ramach 
gminy i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji; 

8. Upowainianie pracownikbw Urzqdu do podejmowania w imieniu Wojta decyzji 
indywidualnych z zakresu administracji publicznej; 

9. Kierowanie Urzqdem Stanu Cywilnego; 
10. Wykonywanie uprawnien zwierzchnika sluibowego i kierownika zakladu pracy 

w stosunku do pracownikow Urzedu i kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych; 
11.Zatwierdzanie zakresow czynnoSci i odpowiedzialnoSci pracownikow Urzedu 

i kierownik6w jednostek organizacyjnych ; 
12. Wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spoirod pracownikow mianowanych; 
13. Rozstrzyganie sporow kompetencyjnych miqdzy ltomorkami Urzqdu; 



14. Przeprowadzanie ltontroli w zakresie realizacji zadan i zgodnoSci prowadzonych dzialali 
z przepisami prawa; 

1 5 .  Oglaszanie budietu gminy; 
16. Wykonywanie zadan szefa obrony cywilnej gminy; 
17. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadltu klesk zywiolowych lub katastrof; 
18. Informowanie ~ l q s k i e ~ o  Sejmiku Samorzqdowego i Wojewody ~ l q s k i e ~ o  o zamiarze 

przystslpienia gminy do zwiqzku komunalnego; 
19. Przedkladanie Wojewodzie uchwal Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunltowej 

uchwal dotyczqcych spraw finansowych; 
20. Skladanie Radzie Gminy sprawozdan z pracy Urzqdu; 
21. Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wnioskow w kazdy wtorek w godzinach 

od 8.00 do 15. 00; 
22. Nadzorowanie ochrony informacji niejawnych; 
23. Koordynowanie dzialan gminy sluiqcych rozwojowi gospodarczemu gminy. 

@ I. Do zakreau dzialania i kornpetencji Zastppey Wqta naleiy: 
1. Zastqpowanie Wojta w pelnym zaluesie kompetencji podczas jego nieobecnoici; 
2. Wspo1-praca z Wojtem w zakresie kierowania bieiqcymi sprawami gminy i podleglymi 

komorkami Urzedu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy; 
3. Koordynacja wspoldzialania miedzy gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz 

komorkami Urzqdu; 
4. Koordynowanie wspolpracy i wsp6ldzialanie z organizacjami spolecznymi dzialajqcymi 

na terenie gminy; 
5. Realizacja zadan z zakresu: 

a) zapewnienia prawidlowoici i terminowoici zalatwiania spraw obywateli przez 
Urzqd; 

b) koordynacji prac wynikajqcych z realizacji zadan inwestycyjnych 
i gospodarczych objetych budzetem gminy; 

c) utrzymywania kontaktow z samorzqdami mieszkancow z rownoczesnym 
udzielaniem im pomocy organizacyjnej ; 

d) koordynowania prac zwiqzanych z udzialem gminy w zwiqzkach 
i porozumieniach komunalnych; 

e) wykonywanie dorainych czynnoici zleconych przez Wbjta. 

c - SEKRETARZ GMINY 

1. Zastqpowanie Wojta w zakresie organizowania codziennych czynnoici Urzqdu oraz 
zastepowanie Wojta i jego zastqpcy podczas dorainych nieobecnoici; 

2. Opracowywanie zakresow czynnoici pracownikow Urzedu wyniltajqcych ze struktury 
organizacyjnej oraz wnioskowanie w sprawach kadrowych na wniosek kierownikow 
referatow; 

3. Koordynacja opracowali: 
- projektow statutow i regulamin6w organow i jednostek gminy; 
- projektow przepisow gminnych; 
- projektow uchwal Rady Gminy i prowadzenie zbior6w przepisow; 

4. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzqdu, czuwanie nad Scislym przestrzeganiem 
regulaminu oraz prawidlowq organizacjq pracy biurowo-kancelaryjnej ; 



5. Nadzor nad zalatwianiem spraw pieczqci Urzqdu; 
6. Zabezpieczenie sprawnej obslugi Rady Gminy poprzez koordynacje dzialan biura; 
7. Kierowanie dzialalnoiciq referatu organizatorsltiego; 
8. Prawidlowe i zgodne z obowiqzujqcymi przepisami dokumentowanie obrotu gospodarltq 

materialow% 
9. Nadzor nad wlaiciwym gospodarowaniem sprzetem stanowiqcym techniczne 

wyposaienie budynku Urzqdu Gminy; 
10. Nadzor nad prowadzeniem inwentaryzacji majqtku gminy zgodnie z obowiqzujqcymi 

przepisami; 
1 1 .  Realizacja innych zadan zleconych przez Wojta. 

d - SKARBNIK GMINY 

Wykonywanie budzetu gminy w zakresie ustalonym ustawq z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z poiniejszymi 
zmianami), ustawq o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. r. z 
poiniejszymi zmianami), ustawq o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego (Dz. U. 
Nr 150, poz. 983 z 1998 r.) oraz zgodnie z ustawq o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. 
U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. z pozniejszymi zmianami) i ustawq o rachunkowoSci z dnia 
29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z p6iniejszymi zmianami); 
Sporzqdzanie projektu rocznego budietu Gminy i po uzgodnieniu z Wojtem 
przedkladanie go Radzie Gminy w obowiqzujqcym tenninie do uchwalenia; 
Realizacja budietu gminy oraz bieiqce informowanie Wojta w zakresie tej realizacji; 
Terminowe sporzqdzanie sprawozdan z dzialalnoici finansowej i budietowej gminy; 
Analiza biezqca budietu gminy oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budzecie w celu 
racjonalnego dysponowania irodltami finansowymi; 
Nadzor nad gospodarkq finansowq jednostek organizacyjnych gminy; 
Nadz6r nad ewidencjq mienia gminy w zakresie finansowym; 
Nadzor nad ubezpieczeniem mienia gminnego; 
Realizacja innych zadar5 zleconych przez Wojta. 

Dzial B - Kom6rki organizacyjne Urzedu 

a - Referat Organizatorski OR I 

- z wydzielonym stanowisltiem ds, obslugi Rady Gminy RG I 

1 .  Obsluga Rady Gminy i jej Komisji , spotkan Wojta z soltysami; 
2. Wspolpraca oraz koordynowanie dzialalnoici gminnych jednostek organizacyjnych ; 
3. Obsluga prawna Urzedu Gminy, Rady Gminy i jej organow oraz jednostek 

organizacyjnych i pomocniczych gminy; 
4. Prowadzenie akt osobowych pracownikow Urzedu i kierownikow gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz innych spraw kadrowych; 
5. Zalatwianie spraw pieczqci Urzqdu i pracownikow - zamawianie, wydawanie, zwroty 

f i ewidencja; 



6. Prowadzenie centralnych rejestrow w zakresie: 
a) umow i urnow-zlecen; 
b) wyjiC prywatnych i sluzbowych pracownikow UG oraz dyrektorow gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

7. Prenumerata dziennikow, czasopism, ksiqzek i innych wydawnictw; 
8. Gospodarka drulcami i formularzami; 
9. Obsluga seltretariatu Wojta, jego Zastqpcy i Sekretarza Gminy w zakresie prowadzonych 

przez nich spraw; 
10. Obsluga centrali telefonicznej urzqdu, faxu, radiotelefonu Morad; 
1 1. Obsluga kserokopiarki; 
12. Prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych i zaopatrzenie Urzedu w materialy biurowe 

oraz irodki czystoici; 
13. Udzielanie zamowien na dostawy, uslugi i roboty budowlane zgodnie z obowiqz~~jqcymi 

przepisami ustawy o zamowieniach publicznych; 
14. Nadzor nad prawidlowym funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych 

w zakresie stosowania ustawy o zamowieniach publicznych; 

e 15. Nadzor nad technicznym dzialaniem sieci i urzqdzen komputerowych; 
16. Obsluga informatyczna Urzqdu i jednostek organizacyjnych 
17. Ewidencja dzialalnoici gospodarczej ; 
18. Powierzanie i wspieranie zadan publicznych na podstawie ustawy o dzialalnoici poiytku 

publicznego i wolontariacie. 
19. Prowadzenie archiwurn Urzqdu; 
20. Wykonywanie zadan z zakresu ochrony zdrowia; 
21. Prowadzanie spraw zwiqzanych z wyborami i referendami; 
22. Realizacja zadan na podstawie porozumien zewnqtrznych z jednostkami samorzqdu 

terytorialnego; 
23. Wykonywanie innych zadah zleconych przez Woj ta. 

b - Referat Spraw Obywatelskich SO I1 

- z wydzielonym Urzqdem Stanu Cywilnego USC I1 
- z samodzielnym stanowiskiem ds. obrony cywilnej OC I1 
- pion ochrony inforrnacji niejawnych POIN I1 

Prowadzenie ewidencji ludnoici; 
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych; 
Wydawanie dokumentow stwierdzajqcych toisamoik; 
Skladanie na iqdanie sqdu urzqdowo poiwiadczonych dokumentow w celu odtworzenia 
akt sqdowych; 
Udzielanie informacji niezbqdnych do prowadzenia egzekucji; 
Przyjmowanie obwieszczeli i ogloszen urzqdowych; 
Przyjmowanie pism sqdowych lub prokuratorsltich w przypadku niemoinoici 
dostarczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania; 
Udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym; 
Koordynacja przedsiqwziqC ochrony poiarowej w gminie oraz wsp6ldzia'ianie 
z Powiatowq Komendq Panstwowej Straiy Poiarnej; 



10. Zapewnienie organizacji sluiby bhp i p.poz. w Urzqdzie; 
11. Przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych mqiczyzn urodzonych w roku 

uzasadniajqcym wpis do rejestru; 
12. Organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludnosci i mienia gniiiinego 

w ramach obrony cywilnej w czasie pokoju i na wypadek wojny; 
13. Wspoldzialanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiqzku obrony 

w przygotowaniach poboru i jego prowadzeniu; 
14. Prowadzenie pozostalych spraw zwiqzanych z realizacjq powszechnego obowiqzku 

obrony; 
15. Prowadzenie prac obejmujqcych dzialalnoSC OSP na szczeblu Urzqdu Gminy; 
16. Prowadzenie spraw wynikajqcych z Ustawy o wychowaniu w trzezwoici 

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi z dnia 26 paidziernika 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230 
z poiniejszymi zmianami); 

17. Realizacja zadan na podstawie porozumien zewnetrznych z jednostkami samorzqdu 
terytorialnego; 

18. Wykonywanie innych zadan zleconych przez Wojta. * 19. Wydawanie zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia 
na miejscu lub poza miejscem sprzedaiy" 

Do zadan Urzedu Stanu Cywilnego naleiy: 

1. Prowadzenie spraw Urzedu Stanu Cywilnego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 
Prawa o aktach stanu cywilnego (DZ. U. Nr 36, poz. 180 z 1986 r. z poiniejszymi 
zmianami); 

2. Prowadzenie spraw konsularnych w zakresie aktow stanu cywilnego przewidzianych 
obowiqzujqcymi ustawarni; 

3. Powiadamianie i udzielanie informacji USC, biurom ewidencji ludnoici i dowodow 
osobistych oraz jednostkom administracji rzqdowej i samorzqdowej; 

4. Realizacja zadan wynikajqcych z ustawy o podziale zadali i kompetencji (DZ. U. Nr 34, 
poz. 198 z poiniejszymi zmianami) w zaluesie ustalonym przez Wojta. 

Do zadan pionu ochrony informacji niejawnych naleiy: 

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych; 
2. Ochrona systemow i sieci informatycznych; 
3. Kontrola ochrony informacj i niejawnych; 
4. Kontrola obiegu dokumentdw dotyczqcych informacji niejawnych w Urzqdzie Grniny; 
5.  Szkolenie pracownikow w zakresie ochrony informacji niejawnych; 
6. Prowadzenie tajnej kancelarii. 



c - Referat Finansowy FN I11 

- z wydzielonym stanowiskiem Glownego Ksiqgowego Urzqdu Gminy, ktory jest 
Kierowniltiem Referatu Finansowego i podlega bezpoirednio Skarbnikowi Gminy 

1 .  Wykonywanie budzetu gminy w zakresie ustalonym ustawq z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym ( t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pozniejszymi 
zmianami ), ustawq o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r.) oraz 
ustawy o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z 1998 
r. ) oraz zgodnie z ustawq o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 
z poiniejszymi zmianami) i ustawq o rachunkowoSci z dnia 29 wrzeinia 1994 r. (Dz. U.  
Nr 121, poz. 59 1 z poiniejszymi zmianami); 

2. Sporzqdzanie projektu rocznego budzetu gminy i przedkladanie go Radzie Gminy 
w obowiqzujqcym terminie do uchwalenia; 

3. Prowadzenie spraw podatkow, oplat i innych dochodow gminy (wymiar, egzekucja, 
stosowanie ulg, ewidencja, rejestr); 

4. Przygotowanie projektow uchwal organow gminy w sprawach majqtkowych 

a przeluaczajqcych zakres zwyklego zarzqdu; 
5. Prowadzenie spraw placowych pracownikow, organow i Urzqdu Gminy; 
6. Prowadzenie spraw ltasowych Urzqdu; 
7. Prowadzenie ewidencji mienia gminy w zakresie finansowym; 
8. Organizowanie i kontrolowanie prawidlowego obiegu dokumentacji niezbqdnej dla 

rachunkowoici; 
9. Kontrolowanie dzialalnoSci finansowej prowadzonej w ramach gminy; 
1 0. Wspoldzialanie z organami finansowymi i bankami; 
1 1. Sporzqdzanie sprawozdan z dzialalnoici finansowej i budzetowej Gminy; 
12.Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami wlasnymi 

i zasilajqcymi; 
13. Analiza biezqca budzetu gminy oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budiecie w celu 

racjonalnego dysponowania Srodkami finansowymi; 
14. Wspolpraca z Regionalnq Izbq Obrachunkowq oraz Izbq i Urzqdem Sltarbowym, GUS, 

PFRON; 
15. Prowadzenie spraw zwiqzanych z ubezpieczeniem spolecznym oraz wsp6lpraca 

z Zakladem Ubezpieczen Spolecznych; 

e 16. Wydawanie zaiwiadczen o stanie majqtkowym; 
17. Prowadzenie spraw zwiqzanych z ubezpieczeniem mienia gminnego i osob; 
1 8. Prowadzenie ksiqg inwentarzowych; 
19. Prowadzenie spraw zwiqzanych z podatkiem VAT; 
20. Prowadzenie gospodarki finansowej w zaltresie Srodkow pozabudietowych; 
2 1 .  Realizacja innych zadan zleconych przez Woj ta. 

Do zadan Gl6wnego Ksiegowego Urzedu miqdzy innymi naleiy: 
1. Kontrola wykonania budzetu Urzqdu Gminy w zakresie obowiqzujqcych przepisow; 
2. Kontrola nad prowadzeniem spraw kasowych; 
3. ~ontrolowanie pod wzglqdeh formalnym i rachunkowym dokumentow finansowych 

przychodzqcych i wychodzqcych z Urzqdu Gminy; 
4. Prowadzenie rachunkowo6ci Urzedu zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami; 
5. Organizowanie i kontrolowanie prawidlowego obiegu dokumentacji niezbqdnej dla 

rachunkowoici w Urzqdzie. 
/7 



d - Referat Promocji, Rolnictwa i Ekologii P R i E I V  
1.  Opracowywanie projektu budietu w zakresie promocji rolnictwa i eltologii, a po jego 

przyjqciu przez Rade Gminy - realizacja; 
2. Prowadzenie spraw dotyczqcych promocj i gminy; 
3. Wsp6lpraca z samorzqdami , instytucjami rozwoju regionalnego i lokalnego, 

Srodowiskiem przedsiqbiorc6w; 
4. Prowadzenie spraw w zakresie pozysltiwania Srodk6w finansowych pochodzqcych 

ze ir6del zewnetrznych glownie z Unii Europejskiej; 
5. Wspolpraca ze spolecznoiciami loltalnymi innych panstw w szczeg6lnoSci: 
- koordynowanie dzialan zmierzajqcych do przystepowania do mi~dzynarodowych 

zrzeszen spolecznoSci lokalnych , 
- wsp6lpraca z gminami partnerskimi. 

6. Prowadzenie Gminnego Centnlm Informacj i; 
7. Inicjowanie zadan w zakresie upowszechniania wiedzy o walorach turystyki i ltrajobrazu 

w Gminie; 
8. Utrzymanie istniejqcych i przygotowanie nowych tras rowerowych; 

0 9. Prowadzenie spraw zwiqzanych z organizacjq rolnictwa w gminie; 
10. Prowadzenie ewidencji zasob6w wodnych w gminie; 
1 1. Prowadzenie spraw zwiqzanych z ochronq Srodowislta w gminie; 
12. Prowadzenie spraw zwiqzanych z ochronq roilin, nawoieniem i wapnowaniem gleb; 
1 3. Prowadzenie spraw zwiqzanych z gospodarkq leSn% 
14. Prowadzenie spraw w zaluesie gospodarki lowieckiej; 
15. Prowadzenie spraw zwiqzanych z organizacjq ochrony zasobow przyrody w Gminie 

w tym: 
- prowadzenie ewidencji cennych obiektow ochrony przyrody 
- prowadzenie ewidencji pomnik6w przyrody; 
16. Organizacja zwalczania skutkow klesk iywiolowych w rolnictwie; 
17. Prowadzenie z urzedu spraw zwiqzanych ze zwalczaniem chor6b zakaznych u zwierzqt; 
18. Opracowywanie projekt6w , programow i planow popularyzacji ochrony Srodowislta 

w gminie , a po zatwierdzeniu ich realizacja; 
19. Organizacja i wspdlpraca ze sluibami doradztwa rolniczego w zakresie szltolen 

rolniczych; 
20. Przygotowywanie dokumentacji dotyczqcych dofinansowania z budietu gminy 

e inwestycj i proekologicznych; 
21. Prowadzenie spraw zwiqzanych z planowaniem, organizowaniem, realizowaniem zadan 

zwiqzanych z bieiqcym funkcjonowaniem istniejqcych urzqdzen melioracyjnych; 
22. Nadz6r w zakresie przestrzegania przepisow zwiqzanych z odprowadzaniem w6d 

deszczowych z drog, placow, osiedli do row6w melioracyjnych i potokow; 
23. Wspolpraca z instytucjami dzialajqcymi w rolnictwie, leinictwie i ochronie Srodowiska; 
24. Wsp6lpraca z komorkami organizacyjnymi Urzqdu Gminy i jednostka~ni 

organizacyjnymi gminy; 
25. Przekazywanie informacji do internetu ; 
26. Realizacja innych zada6 zleconych przez W6jta . 



e - Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji GP i I V 

I. Pion budownictwa 
11. Pion inwestycji 

I. Pion budownictwa 
1. Prowadzenie spraw zwiqzanych ze sporzqdzaniem, uzgadnianiem i realizacjq 

miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego; 
2. Wydawanie wypisow i wyrysow z planu zagospodarowania przestrzennego oraz opinii 

urbanistycznych; 
3. Prowadzenie postqpowania o ustalenie warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego 

i pozostatych inwestycji wraz z wydaniem decyzji; 
4. Wystqpowanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego o wyznaczenie innej 

gminy jako organu I instancji przy wydawaniu decyzji o lokalizacji dla inwestycji 
gminnych; 

5. Wystqpowanie do Starosty o zatwierdzenie projelttow budowlanych , pozwoleli na 
budowe oraz zgloszen dla inwestycji gminnych; * 6. Koordynacja spraw zwiqzanych z wystqpowaniem i usuwaniem skutkow szkod 
gomiczych oraz opiniowanie planow ruchu zakladow gorniczych; 

7. Prowadzenie rejestrow i sprawozdawczoSci z zakresu lokalizacji inwestycji; 
8. Uczestnictwo i wspolpraca w sprawach prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat 

nadzoru Budowlanego w Pszczynie; 
9. Przygotowywanie dokumentow dotyczqcych przejmowania i zbywania nien~chomoSci na 

rzecz Gminy; 
10. Prowadzenie ewidencji nazw ulic i nadawanie numeracji porzqdkowej nieruchomoici; 
1 1. Prowadzenie i zalatwianie caloSci prac i zagadnien zwiqzanych z komunalizacjq gruntow 

Sltarbu Panstwa na rzecz Gminy; 
12. Badanie ksiqg wieczystych dla potrzeb gminy; 
13. Sporzqdzanie wypisow i wyrysow z operatu ewidencji gruntow dla potrzeb gminy 

z zasobow geodezyjnych Starosty Powiatowego w Pszczynie; 
14. Prowadzenie postqpowania wraz z wydawaniem decyzji w sprawie podzialu 

nieruchomoici; 
15. Prowadzenie postqpowania wraz z wydawaniem decyzji w sprawie rozgraniczen 

nieruchomoici ; 

e 16. Uczestniczenie w wizjach zwiqzanych z okazaniem granic nieruchomogci gminnych; 
17. Ustalanie i naliczanie oplat za uiytkowanie wieczyste nieruchomoSci ( stawki czynszu) ; 
18. Zawieranie umow dzieriawy mienia gminnego z naliczaniem ustalonej stawki czynszu; 
19. Prowadzenie rejestrow nieruchomoSci stanowiqcych mienie gminne; 
20. Realizacja zadan na podstawie porozumien zewnetrznych z jednostkami samorzqdu 

terytorialnego; 
2 1. Wyltonywanie innych polecen Wojta. 

I1 Pion Inwestyc-ii 
1. Prowadzenie przedsiewzieC inwestycyjnych z zakresu infrastruktury: kubaturowej, 

kanalizacyj nej i drogowej ; 
2. Przygotowanie projektow umow i zlecen za prace projektowe, nadzory autorskie, 

inspektorskie, wykonawstwo kompleksowe, branzowe, z zastosowaniem procedury 
przetargowej; 

3. Przygotowywanie spraw zwiqzanych z realizacjq inwestycji gminy, w tym sporzqdzanie 
niezbqdnej doltumentacji dla zamowien publicznych; 



4. Uzyskiwanie uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na 
budowe; 

5. Wspolpraca z przyszlymi uiytkowniltami w trakcie realizacji inwestycji; 
6. Kontrolowanie budow i bieiqcy odbior postqpu robot; 
7. Biezqce i ltoncowe rozliczenie inwestycji oraz sporzqdzanie dokumentow OP-PT; 
8. Odbior i przeltazywanie inwestycji w uzytkowanie; 
9. Opracowywanie projektow naltladow inwestycyjnych do budzetu gminy oraz planow 

wieloletnich; 
10. Wystqpowanie o uzyskiwanie dotacji " dofinansowania oraz kredytow"; 
1 1 .  Wspoldzialanie z poza gminnymi instytucjami i organizacjami w zakresie planowanych 

i realizowanych inwestycji; 
12. Wspolpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy; 
13. Wykonywanie innych zadan zleconych przez Wojta. 

f- Referat Kontroli Wewnetrzna KW VI 

Do zadari kontroli wewnqtrznej rniqdzy innyrni naleg.: 
1.  Prowadzenie biezqcej, doraznej, problemowej i ltompleksowej kontroli funkcjonowania 

ltomorek organizacyjnych Urzedu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gn~iny pod 
ltqtem prawidlowej gospodarlti finansowej oraz legalnoici podejmowanych dzialali 
fonnalno - prawnych; 

2. Zbieranie informacji sluzqcych do doskonalenia dzialalnoici Urzedu Gminy i jednostelt 
organizacyjnych; 

3. Badanie zgodnoici dzialan z obowiqzujqcymi przepisami prawa; 
4. Ujawnianie niewykorzystanych rezerw, wykrywanie nieprawidlowoici w wykonywaniu 

zadan, niegospodarnoici i marnotrawstwa mienia gminnego, naduzyd jalt rowniez 
wskazywanie osiqgniqC i przykladow szczeg6lnie sumiennej pracy, godnych 
upowszechniania; 

5. Ustalanie przyczyn i skutkow stwierdzonych nieprawidlowoici, jak r6wniez osob za nie 
odpowiedzialnych; 

6. Wskazywanie sposobow i Srodkow umozliwiajqcych usuniqcie stwierdzonych 
nieprawidlowoici i uchybien; 

a 7. Badanie i ocena sprawnoici organizacyjnej, celowoici, gospodarnoici, rzetelnoici 
i legalnoici dzialania; 

8. Wyltonywanie innych czynnoici zleconych przez Wojta. 

g - Audyt wewnetrzny AW VII 

Do zadan audytu wewnqtrznego nalezy w szczegolnoSci : 
1.  Badanie dowodow ksiegowych oraz zapisow w ksiegach rachunkowych; 
2. Ocena systemu gromadzenia irodk6w publicznych i dysponowania nimi oraz 
1. gospodarowania mieniem; 
2. Ocena efektywnoici i gospodarnoici zarzqdzania finansowego ; 
3. Opracowanie rocznego planu audytu wewnqtrznego ; 
4. Wykonywanie innych czynnoici zleconych przez Wojta. 



Obowiqzki kierownikbw kombrek organizacyjnych Urzqdu: 

Do zakresu podstawowych obowiqzkow kierownikow ltomorelt organizacyjnych Urzqdu nalezy 
w szczegolnoSci: 

1 .  Kierownicy referatow ponoszq odpowiedzialnoSC za: 
a) realizacje powierzonych zadan, 
b) powierzony ich pieczy majqtelt sluzqcy do realizacji zadan; 

2. Kierownicy referatow okreSlajq szczegolowo zakresy czynnoici podleglych 
pracownik6w i przedstawiajq je Sekretarzowi Gminy, w celu zatwierdzenia ich przez 
Wojta; 

3. Prawidlowe organizowanie pracy referatow i ustalanie dorainych zastqpstw; 
4. Nadzorowanie i kontrolowanie pracy podleglych pracownikow; 
5. Dokonywanie oceny pracy swych pracownikow oraz wystqpowanie z wniosltami 

osobowymi w ich sprawie; 
6. Nadzor nad przestrzeganiem ustalen zawartych w instrukcji kancelaryjnej dla urzqdow 

gmin w zakresie wydawania decyzji, wysylania pism na zewnqtrz Urzqdu oraz obiegu 
korespondencj i wewnqtrznej . 

Dzial C - Jednostki organizacyjne gminy 

1. Zakres dzialania gminnych jednostek organizacyjnych 

1.  Wszystkie jednostki organizacyjne gminy posiadajq wlasne statuty - nadane tym 
jednostltom przez Radq Gminy na wnioselt Wojta po uzgodnieniu z kierownikiem 
jednostlti; 

1 .  Nadz6r nad pracq jednostek organizacyjnych sprawuje Zastqpca Wojta; 
2. Na wniosek Wojta Gminy mogq by6 tworzone przez Radq Gminy dalsze jednostlti 

wynikajqce z potrzeb gminy w ramach posiadanych Srodkow. 

2. Obsada personalna gminnych jednostek organizacyjnych 

1.  Kierownikow jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Wojt; 
2. CzynnoSci z zakresu prawa pracy wobec tych os6b wykonuje Wojt; 
3. Sprawy Itadrowe kierownikow jednostek organizacyjnych prowadzi Urzqd Gminy. 
4. Akta osobowe ltierownik6w jednostek organizacyjnych gminy - placowek oiwiatowych - 

prowadzone sq w Gminnym Zespole OSwiaty. 



Rozdzial I11 

Postanowienia koncowe i zalqczniki 

1 .  Nadzor nad referatami w zakresie organizacji sprawuje Sekretarz Gminy, a w zakresie 
finansowo-budietowym Skarbnik Gminy; 

2. Wykazy obowiqzkow i odpowiedzialnoSci poszczeg6lnych pracownikow Urzqdu 
i jednostek organizacyjnych Gminy sq zawarte w zakresach czynnoici tych 
pracowniltow; 

3. Projekty uchwal Rady Gminy i zarzqdzen Woj ta przygotowujq odpowiednie ltomorki 
organizacyjne i po zaopiniowaniu przez radcq prawnego przedstawiajq Seltretarzowi 
Gminy w celu zatwierdzenia przez Wojta; 

4. Przy zmianach personalnych pracownikow Urzqdu i jednostek organizacyjnych Glniny 
obowiqzuje protokolarne przekazywanie zaltresu pracy i obowiqzkow, nadzor nad tym 
przedsiewzieciem sprawujq kierownicy referatow lub jednostek; 

5. Sprawy porzqdkowe i dyscyplinarne pracownilt6w Urzqdu regulujq postanowienia 
regulaminu pracy Urzqdu, odpowiedzialnoSC dyscyplinarna pracownikow mianowanych 

0 regulowana jest odrebnymi przepisami; 
6. Wszyscy pracownicy Urzedu odpowiadajq w ramach swoich ltompetencji za 

merytorycznq i formalnq prawidlowoit, legalnoit i celowoid przygotowywanych przez 
siebie dokumentow, wnioskow, opinii; 

7. Spory kompetencyjne rozstrzyga Wbjt; 
8. Pisma i decyzje wychodzqce na zewnqtrz Urzedu parafujq kierownicy referat6w Urzqdu 

a podpisujq Wojt, Zastepca Wbjta lub osoby pisemnie do tego upowaznione; 
9. Urzqd Gminy jest czynny : w poniedzialek od godz. 7.30 do 17.00 natomiast od wtorltu 

do piqtku od godziny 7.30 do godziny 15.30. 
10. Urzqd Stanu Cywilnego dodatkowo w soboty, niedziele i Swieta - w godzinach 

i w zakresie uzgodnionym z zainteresowanymi; 
11 .  Gminne Centrum Infonnacji jest czynne: od poniedzialku do piqtku od godz. 7.00 

do godz. 18.00, natomiast w soboty od godz. 7.00 do godz. 15.00. 
12. Postanowienia niniejszego regulaminu mogq ulec zmianie w drodze zarzqdzenia Wojta; 
13. Zalqcznikami do niniejszego regulaminu sq: 

1. wykaz obsady etatowej komorek organizacyjnych, 
2. struktura- schemat organizacyjny Urzqdu. 




