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Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy  
w Radomyślu nad Sanem 

 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „regulaminem” określa organizację              
i zasady funkcjonowania  Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem. 
 
 

§ 2 
 

Ilekroć  w regulaminie jest mowa o: 
 

1) Gminie -  należy przez to rozumieć  Gminę Radomyśl nad Sanem, 
2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć  Radę Gminy w Radomyślu 

nad Sanem, 
3) Wójcie - należy przez to rozumieć  Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem, 
4) Zastępcy – należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Radomyśl 

nad Sanem. 
5) Sekretarzu - należy przez to rozumieć  Sekretarza Gminy Radomyśl nad 

Sanem, 
6) Skarbniku - należy przez to rozumieć  Skarbnika Gminy Radomyśl nad 

Sanem, 
7) Urzędzie - należy przez to rozumieć  Urząd Gminy  Radomyśl nad 

Sanem, 
 

§ 3 
 

1. Urząd jest aparatem pomocniczym, przy pomocy którego Wójt Gminy 
wykonuje swoje zadania z zakresu administracji publicznej wynikające            
z zadań własnych Gminy, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych 
przez Gminę w wyniku porozumień z właściwymi organami.  

2. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu Gminy 
Radomyśl nad Sanem, niniejszego regulaminu, aktów prawnych 
uchwalanych przez Radę oraz na podstawie zarządzeń wydawanych przez 
Wójta. 

3. Urząd jest jednostką budżetową. 
4. Siedzibą Urzędu jest  Radomyśl nad Sanem. 
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§ 4 
 

1. Kierownikiem  Urzędu jest Wójt. 
2. Wójt kieruje Urzędem  poprzez wydawanie  zarządzeń, pism okólnych          

i poleceń służbowych. 
3. Wójt dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do 

pracowników Urzędu na zasadach  określonych odrębnymi przepisami 
oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w  stosunku do 
pracowników Urzędu. 

4. Wójt jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku 
do zatrudnionych w Urzędzie pracowników. 

 
Rozdział II 

 
Podział zadań i kompetencji pomiędzy Wójta, Zastępcę, Sekretarza 

 i Skarbnika. 
 

§ 5 
 

1. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika. 
2. W celu zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu 

obowiązuje podział zadań i kompetencji pomiędzy Wójtem, Zastępcą, 
Sekretarzem  i Skarbnikiem. 

 
§ 6 

 
1. Do zadań Wójta należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy, 
2) określanie  sposobu wykonywania uchwał, 
3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 
4) wykonywanie budżetu, 
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. 
2. Wójt ponadto: 

1) jest organem wykonawczym Gminy, 
2) kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz, 
3) w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę, 
4) może powierzyć  prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim 

imieniu Zastępcy lub Sekretarzowi,  
5) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza    

i odwołuje pogotowie  i alarm przeciwpowodziowy, 
6) jest Szefem Obrony Cywilnej, 
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7) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do 
pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, 

8) występuje z wnioskiem o powołanie i odwołanie Sekretarza              
i Skarbnika, 

9) nawiązuje stosunek pracy z pracownikami  Urzędu na podstawie 
umowy o pracę lub mianowania, a z Sekretarzem, Skarbnikiem                         
i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie uchwał 
Rady Gminy w drodze powołania, 

10) prowadzi racjonalną politykę kadrową w Urzędzie, 
11) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu 

administracji publicznej, 
12) może  upoważnić  pracowników Urzędu  do wydawania w jego 

imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt. 10, 
13) składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Gminy                 

w zakresie zarządu mieniem, 
14) przygotowuje projekt budżetu, 
15) przedkłada organom nadzoru uchwały Rady Gminy w terminach 

ustalonych prawem, 
16) przyjmuje ustne oświadczenia  ostatniej woli spadkodawców, 
17) wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta 

przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy. 
18) nadzoruje i koordynuje realizację zadań w zakresie: 

 procesów inwestycyjnych infrastruktury technicznej, 
remontów i zarządu mieniem komunalnym, 

 dróg gminnych, 
 obrony cywilnej, 
 zagospodarowania przestrzennego, 
 oświaty. 

 
§ 7 

 
 Zakres zadań Zastępcy: 

 
1. Wykonywanie zadań  w zakresie upoważnień wydanych przez Wójta. 
2. Zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności. 
3. Nadzór nad wykonywaniem zadań Referatów, Zespołu, samodzielnych 
stanowisk pracy  w zakresie ustalonym przez Wójta. 

 
§ 8 

 
1. Sekretarz zastępuje Wójta w razie jego nieobecności  we wszystkich 

sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu.  
2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Sekretarza ustala Wójt. 
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3. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Statut Gminy i Wójta, zapewnia  
organizację pracy i warunki  działania Urzędu, a w szczególności: 

1) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, 
2) koordynuje prace związane z terminowym opracowaniem 

materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i  jej Komisji, 
3) sprawuje nadzór nad realizacją uchwał rady Gminy, 
4) sprawuje nadzór nad zadaniami związanymi z wyborami na 

Prezydenta RP, do sejmu i senatu RP oraz organów 
samorządowych, a także referendum. 

5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań biura Rady Gminy, a w 
szczególności nad przygotowaniem projektów aktów wynikających 
z prawa samorządowego, 

6) prowadzi kontrolę realizacji wniosków i interpelacji 
przyjmowanych przez organ gminy, 

7) sprawuje z ramienia Wójta  nadzór nad stanem organizacji                
i funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych 
wchodzących  w skład Urzędu, 

8) sprawuje kontrolę nad wdrożeniem regulaminu pracy oraz jego 
funkcjonowaniem, 

9) sprawuje nadzór nad doprowadzeniem zadań do wszystkich 
komórek organizacyjnych Urzędu oraz kontrolę realizacji zadań          
i podjętych  ustaleń na naradach Wójta, 

10) sprawuje nadzór nad właściwą organizacją przyjmowania                   
i załatwiania skarg i wniosków obywateli, 

11) sprawuje nadzór nad terminowym obiegiem i terminowym 
załatwianiem korespondencji, 

12) sprawuje nadzór nad zamówieniami publicznymi realizowanymi 
przez Gminę, 

13) wykonuje inne czynności powierzone przez Wójta, 
   

 
§ 9 

 
1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu. 
2. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji Skarbnika ustala Wójt. 
3. Skarbnik wykonuje zadania i obowiązki  wynikające w szczególności       

z ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003  roku Nr 15, poz.148) oraz ustawy                          
z dnia 29 września 1994  roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.         
z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

4. Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności: 
1) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy, 
2) opracowywanie projektu budżetu Gminy, przygotowywanie projektów 

uchwał Rady Gminy oraz innych dokumentów pociągających za sobą 
skutki finansowe, 
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3) nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu, 
4) koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z ewidencją stanu 

mienia komunalnego, 
5) kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz 

sołectw, 
6) koordynowanie prac Referatów i gminnych jednostek organizacyjnych 

nad projektem budżetu i rocznym sprawozdaniem z wykonania 
budżetu, 

7) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie 
zobowiązań finansowych Gminy, 

8) wykonywanie kontroli wewnętrznej zadań na  stanowiskach  pracy          
w  referacie, 

9) sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac związanych                        
z rachunkowością i księgowością, 

10) zapewnienie realizacji uchwał Rady Gminy dotyczących  budżetu            
i gospodarki finansowej, 
11) sporządzanie dokumentów finansowych  w sposób zapewniający 

właściwy przebieg operacji  gospodarczych oraz organizowanie ich 
obiegu, archiwizacji i kontroli, 

12) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i  dokumentacji 
finansowej, 

13) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie                  
z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,  

14) sporządzanie i nadzorowanie pełnej sprawozdawczości wynikającej           
z zakresu działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

15) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem 
Skarbowym oraz innymi instytucjami finansowymi powiązanymi            
z działalnością  finansową Gminy, 

16) pełnienie funkcji  kierownika  Referatu Księgowości Budżetowej, 
17) wykonywanie innych prac  zleconych przez Wójta 

 
   

Rozdział III 
 

Struktura organizacyjna Urzędu 
 

 
§ 10 

 
W skład Urzędu wchodzą następujące  Referaty i samodzielne stanowiska pracy: 
 

1. Referat Księgowości Budżetowej  -  symbol  SKG: 
1) Referatem Księgowości Budżetowej kieruje Skarbnik Gminy,  

który pełni jednocześnie funkcję  kierownika  Referatu, 
2) Zastępca Skarbnika, 
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3) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej            
(6 osób), 

2. Referat Podatków i Opłat – symbol   PO: 
1) Kierownik Referatu Podatków i Opłat, 
2) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. podatków i opłat (3 osoby), 

3. Zespół Infrastruktury Technicznej – Symbol IT: 
1) Kierownik Zespołu Infrastruktury Technicznej, 
2) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej          

(2 osoby), 
4. Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 

– symbol GP: 
1) Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej                  

i Ochrony  Środowiska, 
2) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa, gospodarki 

przestrzennej   i ochrony środowiska (2 osoby), 
5. Urząd Stanu Cywilnego – symbol USC: 

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
2) Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności  

6. Radca Prawny( ¾ etatu) – symbol RP. 
7. Biuro Rady Gminy – symbol  RG: 

1) Wieloosobowe stanowisko  pracy ds. obsługi Rady Gminy                 
(2 osoby) 

8. Samodzielne stanowisko pracy  ds. Organizacji i Kadr – symbol OR. 
9. Samodzielne stanowisko  pracy ds. Kancelarii (Sekretariat) – symbol 

KS. 
10.  Samodzielne stanowisko pracy  ds. Oświaty – symbol OW. 
11.  Samodzielne stanowisko pracy ds. Wojskowych i Zarządzania 

Kryzysowego – symbol SW. 
12. Samodzielne stanowisko pracy d.s. Komputeryzacji i Obsługi 

Biuletynu Informacji Publicznej – symbol IG 
13.  Pracownicy obsługi: 

1) sprzątaczki – 2 osoby, 
2) kierowcy – 2 osoby. 

 
§ 11 

 
W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

1. Sekretarz Gminy – kieruje  pracą Urzędu. 
2. Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu), kieruje pracą Referatu 

Księgowości Budżetowej, 
3. Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 
4. Kierownik Zespołu Infrastruktury Technicznej, 
5. Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  

Środowiska, 
6. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 
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§ 12 

 
1. Referaty / Zespół i samodzielne stanowiska pracy  w ramach swojego 

zakresu  działają  i realizują zadania określone przepisami prawa oraz 
zapewniają realizację zadań należących do kompetencji Wójta. 

2. W celu zapewnienia sprawnej realizacji przez Urząd zadań o szczególnym 
znaczeniu, Wójt może powołać w drodze zarządzenia zespoły zadaniowe. 

 
§ 13 

 
Referaty / Zespół i samodzielne stanowiska pracy obowiązane są do wzajemnej 
współpracy przy wykonywaniu zadań Urzędu. 
 

§ 14 
 

Do zadań wspólnych Referatów/Zespołu i samodzielnych stanowisk pracy 
należą    w szczególności: 

1) organizowanie wykonania zadań z zakresu administracji 
publicznej wynikających z zadań własnych Gminy, zadań 
zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Gminę w wyniku 
porozumień z właściwymi organami, 

2) opracowywanie projektów uchwał i materiałów dla potrzeb Wójta, 
mających  być przedmiotem obrad Rady Gminy, 

3) opracowywanie projektów zarządzeń  i pism okólnych Wójta oraz 
realizacja wydanych zarządzeń, 

4) opracowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji          
z realizacji uchwał Rady Gminy oraz wniosków Komisji dla 
potrzeb Wójta, 

5) rozpatrywanie wniosków i zapytań radnych, wniosków                    
i postulatów ludności oraz propozycji ich załatwienia, 

6) podejmowanie działań mających na celu koordynację                        
i stymulowanie procesów rozwoju  społeczno – gospodarczego 
Gminy, 

7) współdziałanie z właściwymi  organami administracji rządowej, 
samorządowej, 

8) wykonywanie zadań wynikających z zakresu  obrony cywilnej 
Gminy w oparciu o ustawę  o powszechnym obowiązku  obrony 
RP i współdziałanie z Szefem  Gminnej Obrony Cywilnej. 

9) Uczestniczenie w posiedzeniach sesji  Rady Gminy, Komisji 
stosownie do omawianej problematyki. 

10) Współdziałanie w opracowywaniu propozycji i projektu budżetu 
oraz kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego z zakresu 
swojego działania. 

11) Zapewnienie Radzie Gminy  pomocy merytorycznej i prawnej. 
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12) Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań własnego 
referatu i stanowiska pracy. 

 
 

Rozdział IV 
 

Kierowanie Referatami / Zespołem  Urzędu. 
 

§ 15 
 

1. Do obowiązków kierowników Referatów / Zespołu należy                      
w szczególności: 

1)  Realizacja  zadań wynikających z zadań,  o których mowa  w § 3 
ust.1 Regulaminu. 

2) Organizacja pracy Referatu / Zespołu, ustalanie szczegółowego 
zakresu czynności pracowników oraz koordynacja  i nadzorowanie 
pracy podległych pracowników. 

3) Kontrola i egzekwowanie prawidłowość i terminowość załatwiania 
przydzielonych spraw. 

4) Podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawnienia  
organizacji pracy i funkcjonowania Referatu / Zespołu. 

5) Osobiste przeprowadzanie kontroli wewnętrznej stanowisk. 
6) Przeglądanie pism wpływających do Referatu / Zespołu                      

i kierowanie ich na stanowiska pracy w celu ich załatwienia. 
7) Wnioskowanie  co do potrzeby wydawania niezbędnych zarządzeń, 

poleceń, decyzji bądź wytycznych w sprawach należących do 
zakresu czynności Referatu / Zespołu. 

8) Koordynacja planowania zadań, opracowania projektu budżetu. 
9) Kontrola realizacji zadań i bieżące rozliczanie pracowników. 

10) Nadzór nad terminowym opracowaniem sprawozdań 
obowiązujących w Referacie / Zespole. 

11) Ochrona informacji niejawnych. 
12) Nadzorowanie ochrony danych osobowych gromadzonych                  

i przetwarzanych w Referacie / Zespole. 
13) Prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów 

elektronicznych według właściwości Referatu / Zespołu. 
14) Dokonywanie zamówień zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych. 
15) Wnioskowanie w sprawach przyjmowania, wynagradzania, 

awansowania, karania i zwalniania podległych pracowników. 
16) Decydowanie w sprawach udzielania urlopów i zwolnień 

okolicznościowych  podległych pracowników. 
17) Wydawanie poleceń służbowych podległym pracownikom              

w sprawach nie objętych zakresem czynności. 
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§ 16 
 
 

1. Pracownicy Urzędu Gminy wykonują zadania określone                              
w indywidualnych zakresach zadań i obowiązków  oraz wynikające            
z poleceń bezpośredniego przedłożonego. 

2.  Zakres obowiązków pracowników samorządowych dotyczący 
odpowiedzialności i uprawnień określa ustawa o pracownikach 
samorządowych.  

 
Rozdział V 

 
Zasady podpisywania pism i decyzji  oraz korespondencji. 

 
 

§ 17 
 

1. Wójt podpisuje: 
1) dokumenty kierowane do: 

- instytucji państwowych szczebla  centralnego  i Wojewody, 
- przedstawicielstw dyplomatycznych, 

2) dokumenty i pisma związane ze współpracą zagraniczną, 
3) pisma związane z załatwieniem bieżących zadań Gminy, 
4) zarządzenia, postanowienia i pisma okólne, 
5) pisma do organów administracji rządowej, samorządowej, 
6) odpowiedzi na wystąpienia w ramach prokuratorskiej kontroli 

przestrzegania prawa  oraz kontroli Najwyższej Izby Kontroli, jak 
również kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

7) dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników 
samorządowych oraz  kierowników jednostek organizacyjnych  
Gminy wchodzących w skład struktury Gminy, 

8) dokumenty w sprawach osobowych  pracowników, 
9) decyzje indywidualne z zakresu administracji publicznej, 
10) wnioski o nadanie odznaczeń, 
11) odpowiedzi na skargi dotyczące pracowników samorządowych            

i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy wchodzących          
w skład struktury Gminy, 

12) odpowiedzi na wystąpienia  oraz wnioski radnych, 
13) odpowiedzi na wnioski o charakterze  ogólnospołecznym zgłaszane     
       przez obywateli, 
14) odpowiedzi na skargi, listy obywateli przesłane do rozpatrzenia   
       przez organy naczelne i centralne. 

2. Sekretarz   w ramach udzielonych  mu upoważnień podpisuje: 
1) odpowiedzi na pisma imiennie adresowane, 
2) dokumenty i korespondencję wynikającą z upoważnienia Wójta, 
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3. Skarbnik podpisuje dokumenty i pisma w sprawach przez niego 
nadzorowanych zgodnie z ustalonym podziałem zadań i zakresem 
upoważnień. 
4. Kierownicy Referatów i Zespołu, a także kierownicy jednostek 
organizacyjnych  podpisują dokumenty i pisma  w sprawach należących  do 
ich zakresu działania, a także  wynikające z zakresu upoważnień. 
5. W granicach indywidualnego pisemnego upoważnienia Wójta, decyzje         
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej mogą 
wydawać pracownicy Urzędu. 
6. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określają 
odrębne przepisy. 
7. Dokumenty  i pisma przedstawione do podpisu powinny być parafowane 
przez  kierownika lub  pracownika, który opracował dokumenty. 
8. W dokumentach przedstawionych do podpisu Wójtowi, a w szczególności 
sprawozdaniach, analizach i innych materiałach  o zasadniczym znaczeniu, 
powinna być zamieszczona adnotacja zawierająca: 

 nazwisko(a) i stanowisko(a) pracownika(ów), który(rzy) materiał 
opracował(li), 

 nazwisko kierownika  Referatu/Zespołu, który materiał parafował, 
 wystąpienia pokontrolne podpisywane przez Wójta zawierają aprobatę 

Radcy Prawnego. 
 

Rozdział VI 
 

Zakres działania poszczególnych  Referatów/Zespołu i samodzielnych 
stanowisk pracy. 

 
§ 18 

 
Do podstawowego zakresu działania poszczególnych Referatów /Zespołu         
i samodzielnych stanowisk pracy należy: 
 

I. Do zadań Referatu Księgowości Budżetowej  należy w szczególności: 
 

1. Opracowywanie  projektu budżetu gminy. 
2. Nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu. 
3. Opracowywanie projektów założeń wieloletnich programów rozwoju gminy . 
4. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi 

i  zasilającymi. 
5. Opracowanie okresowych sprawozdań i analiz z wykonania budżetu. 
6. Opracowywanie  projektów założeń i uchwał  w sprawie zmian w budżecie         

i układzie wykonawczym budżetu. 
7. Kontrolowanie gospodarki finansowej  gminnych jednostek organizacyjnych. 
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8. Dokonywanie kontroli finansowej i w tym  celu  przygotowywanie                  
i organizowanie  obiegu dokumentów finansowych. 

9. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej  Urzędu. 
10. Planowanie i  realizacja wydatków osobowych. 
11. Prowadzenie spraw z zakresu  rachunkowości budżetu gminy, jednostek 

oświatowych  oraz  gminnych funduszy, a także  jednostek pomocniczych         
i OSP. 

12. Prowadzenie ewidencji księgowej mienia gminy. 
13. Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i  budżetowej. 
14. Obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. 
15. Realizacja budżetu zgodnie z planami i zasadami dyscypliny budżetowej. 
16. Realizowanie ustaw o finansach publicznych  oraz opłacie skarbowej. 
 
 

II. Do zadań Referatu Podatków i Opłat należy w szczególności: 
 

1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem i windykacją 
podatków, opłat lokalnych. 

2. Rozliczanie inkasentów z pobranych podatków i opłat. 
3. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków, opłat 

lokalnych, pobór podatków i opłat oraz prowadzenie kontroli w tym 
zakresie. 

4. Przygotowywanie projektów uchwał  i decyzji w sprawach  udzielania ulg 
w podatkach i opłatach, zaniechania ich poboru oraz umarzania 
należności podatkowych. 

5. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym. 
6. Sporządzanie  sprawozdań  finansowych w zakresie wymiaru i poboru 

należności podatkowych.  
 

III. Do zadań Zespołu Infrastruktury Technicznej, należy                          
w szczególności: 

 
1. Opracowywanie programów  w zakresie  społeczno-gospodarczego 
rozwoju gminy tak rocznych jak i wieloletnich. 
2. Opracowywanie  projektów dotyczących strategii inwestycyjnej gminy, 
projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i rocznych planów 
inwestycyjnych. 
3. Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie inwestycji gminnych. 
4. Nadzór  merytoryczny w ścisłym kontakcie z inspektorami nadzoru nad 
inwestycjami prowadzonymi przez gminę. 
5. Uczestniczenie w odbiorach robót tak przejściowych jak i końcowych. 
6. Sporządzanie wniosków o udzielenie dotacji z funduszy pomocowych. 
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7. Przygotowywanie inwestycji  oraz opracowanie dokumentów związanych 
z realizacją zadań  zgodnie  prawem budowlanym i ustawą o zamówieniach 
publicznych. 
8. Inicjowanie realizacji zadań w zakresie uzbrojenia terenu w sieci 
infrastruktury technicznej z udziałem środków finansowych mieszkańców. 
9. Współpraca ze społecznymi komitetami. 
10. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta  w sprawach 
dotyczących inwestycji. 
11. Zarządzanie siecią dróg gminnych. 
12. Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych. 
13. Wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych 
i lokalnych. 
14. Zaliczanie drogi do kategorii dróg zakładowych. 
15. Wydawanie opinii w sprawie zaliczania  do kategorii dróg powiatowych. 
16. Zaliczanie odcinka drogi krajowej, wojewódzkiej, gminnej                          
po zabudowaniu obwodnicy miejscowości  lub lokalnym przedłożeniu             
do odpowiedniej kategorii dróg w zależności od jego komunikacyjnego 
znaczenia. 

 
IV. Do zadań Referatu Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej 

i Ochrony Środowiska należy w szczególności: 
 

1. Prowadzenie gospodarki gruntami mienia komunalnego,  w tym prac 
związanych ze sprzedażą i nabyciem. 

2. Tworzenie zasobów gruntów gminnych. 
3. Prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu. 
4. Przygotowywanie i organizacja przetargów na zbycie nieruchomości 

mienia komunalnego. 
5. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie gospodarki 

nieruchomościami. 
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z komunalizacją mienia.  
7. Prowadzenie spraw z zakresu oddania w zarząd, użytkowanie lub 

użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych. 
8. Prowadzenie scalenia i podziału nieruchomości wg planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
9. Wydawanie decyzji  zatwierdzających podziały nieruchomości. 
10. Prowadzenie spraw w zakresie opracowywania studium  uwarunkowań            

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
11. Przyjmowanie i opiniowanie  wniosków do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
12. Prowadzenie spraw  w zakresie opracowywania   miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
13. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
14. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 
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15. Nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą. 
16. Przyjmowanie i  podawanie do publicznej wiadomości informacji                  

o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów. 
17. Prowadzenie spraw  wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. 
18. Współpraca  z ARiMR w sprawie znakowania zwierząt i wystawiania 

świadectw. 
19. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. 
20. Prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego. 
21. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem dodatków 

mieszkaniowych. 
22. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku  oraz konopi. 
23. Przyjmowanie oświadczeń stron i zeznań świadków w sprawie pracy               

w indywidualnym gospodarstwie rolnym. 
24. Nadzór nad gospodarką łowiecką na terenie gminy. 
25. Nadzór nad  terenami leśnymi i gruntami zalesionymi. 
26. Ochrona przed powodzią. 
27. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych. 
28.  Opiniowanie  wniosków w celu wydawania koncesji, zgodnie z prawem 

geologicznym i górniczym. 
29. Realizacja zadań gminy w dziedzinie objętej ustawą o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. 
30. Przygotowywanie opinii w sprawie rekultywacji gruntów rolnych                 

i leśnych. 
31. Współdziałanie  w sprawach  związanych z zagospodarowaniem 

obwodów łowieckich. 
32. Prowadzenie spraw związanych ze szkodami łowieckimi. 
33. Przygotowywanie materiałów do wniosków o przyznanie środków                 

z funduszy pomocowych. 
34. Prowadzenie spraw związanych  z ochroną przeciwpożarową  na terenie 

gminy oraz współpraca z jednostkami OSP na terenie gminy,  w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. 

 
 

V. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności: 
 
 

1. Rejestracja stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego. 
2. Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa                    

o aktach stanu cywilnego. 
3. Przygotowywanie i dokonywanie uroczystych form sporządzania aktów 

stanu cywilnego, w tym jubileuszy par małżeńskich, także  w dniach 
wolnych od pracy, jak  również w godzinach innych, niż godziny pracy  
urzędu. 

4. Przyjmowanie testamentów ustnych. 
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5. Prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających 
tożsamość. 

6. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, prowadzenie ewidencji  w tym 
zakresie oraz  przygotowywanie  decyzji administracyjnych. 

7. Udzielanie informacji adresowych. 
8. Prowadzenie stałego rejestru wyborców. 

 
 

VI. Do zadań Radcy Prawnego należy zakres określony odrębnymi 
przepisami. 

 
VII. Do zadań  Biura Rady Gminy należy w szczególności: 

 
1. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej i biurowej Rady Gminy oraz Komisji 
Rady Gminy. 
2. Przygotowywanie posiedzeń Rady i Komisji. 
3. Kompletowanie materiałów będących przedmiotem obrad Rady i Komisji. 
4. Prowadzenie rejestru uchwał Rady, wniosków i opinii komisji oraz 

wniosków  radnych. 
5. Publikacja uchwał Rady. 
6. Organizowanie wyborów samorządu mieszkańców, opracowywanie  

projektów statutów samorządu mieszkańców. 
7. Organizowanie wyborów na Prezydenta RP, do sejmu i senatu RP oraz 
organów samorządowych, a także  referendum. 

8. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością samorządu 
mieszkańców. 
9. Udzielanie informacji publicznej z zakresu działalności Rady i Komisji. 

 
VIII. Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds. Organizacji            

i Kadr  należy w szczególności: 
 

1. Zapewnienie  sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu. 
2. Prowadzenie spraw kadrowych  pracowników Urzędu oraz kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych. 
3. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na 
polecenie Wójta. 
4. Prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, 
wychowawczymi oraz bezpłatnymi. 
5. Przygotowywanie  dokumentacji  w zakresie  powołania, mianowania, 
zawierania umów o pracę, wniosków awansowych oraz rozwiązania 
stosunku pracy. 
6. Przygotowywanie wspólnie z Wójtem, Sekretarzem i Skarbnikiem  
angaży dla pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych. 
7. Prowadzenie dokumentacji w zakresie nagród, premii itp. pracowników 
Urzędu. 
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8. Zapewnienie badań profilaktycznych pracowników Urzędu. 
9. Przyjmowanie  i rejestrowanie skarg, listów i wniosków obywateli. 
10. Nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków obywateli. 
11. Dokonywanie ocen sposobu załatwiania indywidualnych spraw 
obywateli oraz przedkładanie ich Sekretarzowi. 
12.   Prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na sprzedaż  napojów 
alkoholowych. 
13. Obsługa biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
14. Prowadzenie spraw merytorycznych w zakresie profilaktyki                      
i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
15. Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych. 
 

 
IX. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Kancelarii 

należy   w szczególności: 
 

1. Prowadzenie sekretariatu Wójta. 
2. Wykonywanie czynności kancelaryjnych. 
3. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem rejestracji korespondencji              

wg zasad instrukcji kancelaryjnej i jednolitego Rzeczowego Wykazu 
Akt. 

4. Dostarczanie na stanowiska pracy wytycznych Wójta, Sekretarza                 
w sprawach merytorycznych. 

5. Przekazywanie zadań do realizacji na stanowiska pracy. 
6. Prowadzenie archiwum zakładowego. 
7. Gospodarka drukami, materiałami biurowymi, gospodarczymi oraz 

odzieżą ochronną. 
8. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem lokali                        

i pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu. 
9.  Prenumerata i rozdział Dziennika Ustaw, Dzienników Urzędowych, 

Monitora Polskiego. 
10. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich 

interesantom. 
11. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych. 
12. Prowadzenie ewidencji rozmów telefonicznych  oraz rozlicznie tych 

rozmów. 
13. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia społecznego 

przed kradzieżą, włamaniem i zabezpieczeniem tajemnicy państwowej           
i służbowej. 

14. Prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zabezpieczenia  p. pożarowego. 

15. Wyposażenie obiektu w   sprzęt p. pożarowy. 
16. Ustalanie zasad postępowania w przypadku powstania pożaru                      

w obiekcie Urzędu. 
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17. Sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy 
pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych. 

18. Dokonywanie zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności 
Urzędu. 

 
 

X. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Oświaty,        
należy w szczególności: 

 
1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej sieci szkół podstawowych, 
gimnazjów i przedszkoli. 
2. Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania granic obwodów szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
3. Analiza rocznych projektów organizacyjnych szkół podstawowych, 
gimnazjów i przedszkoli. 
4. Prowadzenie obsługi administracyjnej obiektów oświatowych. 
5. Przygotowanie materiałów do wniosków o przyznanie dotacji czy 
funduszy pomocowych  z zakresu oświaty. 
6. Realizacja uprawnień nauczycieli przewidzianych w Karcie 
Nauczyciela. 
7. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Wójta z dyrektorami 
szkół i przedszkoli. 
8. Prowadzenie spraw i korespondencji dotyczących szkół i przedszkoli 
oraz sporządzanie sprawozdawczości statystycznej. 
9. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. 

 
 

XI. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Wojskowych             
i Zarządzania Kryzysowego, należy w szczególności: 

 
1. Rejestracja i ewidencja przedpoborowych. 
2. Przygotowanie dokumentacji związanej z poborem oraz udział                     

w Powiatowej Komisji Poborowej. 
3. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej. 
4. Prowadzenie kancelarii tajnej. 
5. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem w sytuacjach 

kryzysowych. 
6. Sporządzanie planów działania na czas występowania sytuacji 

kryzysowych. 
7. Sprawy związane z ochroną ludności, zakładów pracy, urządzeń 

użyteczności publicznej, dóbr kultury oraz udzielanie pomocy  
poszkodowanym w czasie wojny. 

8. Prowadzenie spraw związanych z obroną w czasie pokoju, a w 
szczególności: 

 Działalność planistyczna i prace organizacyjne, 
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 Działalność szkoleniowa, 
 Przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej 

samoobronie, 
9. Prowadzenie spraw świadczeń na rzecz obrony. 
10. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań obronnych. 
11. Dystrybucja znaków opłaty skarbowej.  

 
XII. Do zadań samodzielnego stanowiska  pracy ds. Komputeryzacji 
 i Obsługi Biuletynu Informacji Publicznej należy w szczególności: 

 
1. Obsługa informatyczna Urzędu. 
2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem  sieci komputerowej. 
3. Wdrażanie nowych programów informatycznych. 
4. Zabezpieczenie przetwarzanych informacji i ochrona danych 

osobowych. 
5. Administrowanie systemami komputerowymi i bazami danych. 
6. Archiwizowanie  danych. 
7. Prowadzenie strony internetowej  Urzędu. 
8. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 
 

Rozdział VII 
 

Zasady postępowania przy opracowywaniu aktów prawnych. 
 

§ 19 
 

Projektami aktów prawnych są: 
1. uchwały Rady Gminy, 
2. zarządzenia Wójta  
3. zarządzenia wewnętrzne Wójta. 

 
§ 20 

 
1. Projekty aktów prawnych, o których mowa w § 18 przygotowują 

merytorycznie właściwe Referaty, Zespół oraz samodzielne stanowiska 
Urzędu. 

2. Projekt aktu  prawnego powinien być skonsultowany z Sekretarzem 
oraz uzyskać opinię radcy prawnego. 

3. W przypadku aktów prawnych, których podjęcie powoduje powstanie 
zobowiązań pieniężnych projekt wymaga parafki Skarbnika. 
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§ 21 

 
Akty prawne powinny  być formułowane  według zasad techniki legislacyjnej, 
która określają odrębne przepisy. 
 

Rozdział VIII 
 

Przyjmowanie, rozpatrywanie  oraz załatwianie skarg i wniosków. 
 

§ 22 
 

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się 
zgodnie z postanowieniami KPA oraz przepisami szczególnymi. 
 

§ 23 
 
Przyjmowanie osób w sprawach indywidualnych, w tym również w spawach 
skarg i wniosków odbywa się: 
 

1. przez Wójta w każdy wtorek w godz. 10.00 do 15.00. 
2. przez Sekretarza odbywa się codziennie, w ramach  swoich możliwości 

czasowych. 
3. przez Kierowników Referatów i Zespołu odbywa się codziennie                

w godzinach pracy urzędu. 
 

 
Rozdział IX 

 
Procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy, stanowią załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. 
 

 
Rozdział X 

 
Przepisy końcowe. 

 
1.Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie 
przewidzianym do jego nadania. 
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Organizacyjnym obowiązują 
Urząd i jego pracowników powszechne przepisy prawa. 


