
ZARZADZENIE n 376 l2O2O
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Miasta iGminy Ogrodzieniec

zarzqdza s iQ, co nastepuje:

51'
Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzqdu Miasta iGminy Ogrodzieniec, kt6ry stanowi zalqcznik
nr 1do niniejszego zarzqdzenia.

52'
Zobowiqzujq wszystkich pracownik6w Urzqdu do zapoznania siq istosowania zasad okre6lonych
w Regulaminie Organizacyjnym.

53'
Uchylam Zarzqdzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec:

o Nr 92015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzqdu Miasta i Gminy Ogrodzieniec;

o Nr $2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Zarzqdzenia nr 9212075 r. Burmistrza
Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Miasta i Gminy Ogrodzieniec;

o Nr 282018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarzqdzenia nr 9fi075 r. Burmistrza
Miasta iGminy Ogrodzieniec z dnia z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego UrzQdu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

54'
Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

5s'
ZarzEdzenie wchodzi w 2ycie z dniem 3 lutego 2020 r.

Burmistrz Mi ta iGminlS

Anna Pil
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Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 506 ze zm., poz. L309,7577, 1695 i 1815)



zahcznfi nr Idozai?d?e^'a nr ]7512020
Burmistaa M ast3 i 6miny O3md, .^i€. , dn'a r1o1 2020 r.

Regulamin Organizacyjny
Urzqdu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Rozdzial I

Postanowienia og6lne
E1'

Urzqd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, zwany dalej Urzqdem, jest jednostkq organizacyjnq przy pomocy
kt6rej Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, jako organ wykonawczy, wykonuje swojq pracQ.

S2'
Regulamin Organizacyjny Urzedu Miasta i Gminy Ogrodzieniec zwany dalej ,,Regulaminem" okreSla:

1) organizacjq i zasady funkcjonowania Urzedu;
2) zakres dzialania kierownictwa UrzQdu;

3) zakres dzialania kom6rek organizacyjnych Urzqdu;
4) zasady podpisywania pism i decyzji;
5) zasady opracowywania iwydawania akt6w prawnych;
6) zasady postqpowania przy zalatwianiu spraw indywidualnych oraz skarg iwniosk6w;
7) postanowieniakoncowe.

93'
llekrot w Regulaminie jest mowa o :

1) Gminie - nale2y przez to rozumiei Miasto i Gminq Ogrodzieniec;
2) Radzie - naleiy pruezto rozumiei RadQ MiejskE w Ogrodzie6cu;
3) Przewodniczqcym - nale2y przez to rozumiei Przewodniczqcego Rady Miejskiej

w Ogrodzie6cu;
4) Burmistrzu - naleiy przez to rozumiei Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec;
5) Zastqpcy Burmistrza - nale2y przez to rozumiei ZastQpcQ Burmistrza Miasta i Gminy

Ogrodzieniec;
6) Sekretarza - naleiy przez to rozumiei Sekretarza Miasta i Gminy Ogrodzieniec;
7) Skarbniku - nalezy przez to rozumie6 Skarbnika Miasta iGminy Ogrodzieniec.

S4'
1. Urzad realizuje zadania:

a) wlasne Gminy, wynikajqce z ustawy o samorzqdzie gminnym;
b) okreslone Statutem Gminy;
c) wynikajqce z ustawy o finansach publicznych;

d) wynikajqce z ustaw szczeg6lnych;
e) wynikajqce z uchwal Rady;

f) zlecone i powierzone z zakresu administracji rzqdowej, a tak2e z zakresu organizacji
przygotowania i przeprowadzenia wybor6w powszechnych oraz referend6w;

g) przyjqte w drodze porozumie6.
2. Urzqd jest pracodawcq dla zatrudnionych w nim pracownik6w.
3. Status prawny pracownik6w Urzqdu okre6la ustawa o pracownikach samorzqdowych.
4. Siedziba Urzqdu mie(ci siq w Ogrodziefcu przy ul. Plac Wolno6ci 25.

ss'
Urzqd jest czynny w godzinach:

1) PoniedzialekS.00-17.00;
2) Wtorek - czwartek 7.30-15.30;
3) Piatek 7.30-14.30.
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Rozdzial ll
Organizacja i zasady funkcjonowania Urzedu

06'
1. StrukturQ organizacyjna Urzqdu stanowia:

1) Kierownictwo U rzqdu;
2) Referat Organizacyjny OR;

3) Referat Finansowy FN;

4) Referat Spaw Obywatelskich i Urzqd Stanu Cywilnego USC;

5) Referat lnwestycji i Pozyskiwania Srodk6w Zewnqtrznych ISZ;

6) Referat Zam6wieri Publicznych i Gospodarki Mieniem ZPG;

7) Samodzielne Stanowisko ds. Spolecznych SP;

8) Samodzielne Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego iTransportu ZPT;

9) Petnomocnik ds. Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych PAL;

10) Petnomocnik ds. Ochrony lnformacji Niejawnych PIN;
11) Peinomocnik ds. Rady Miodzie2owej i Senior6w PMS;

12) lnspektor Ochrony Danych Osobowych IODO.

2. Schemat organizacyjny UrzQdu stanowi zalqcznik nr 1do niniejszego Regulaminu.

S7'
1. Kierownictwo U rzQdu stanowiq:

1) Burmistrz B- kieruje Urzqdem;
2) Zastepca Burmistrza ZB - wykonuje wyznaczone przez Burmistrza zadania, zapewnia

w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiqzywanie problem6w wynikajqcych z zadai
Gminy i kontroluje dzialalno66 podlegtych mu kom6rek;

3) Sekretarz SE - zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzqdu oraz prowadzi inne sprawy Gminy
ustalone przez Burmistrza;

4) Skarbnik SK - organizuje i nadzoruje opracowanie projektu bud2etu i zapewnia prawidlowq
jego realizacjq, czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny finans6w publicznych.

2. Kierownikami poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych sq:

1) Kierownik Referatu Organizacyjnego;
2) Zastqpca Kierownika Referatu Organizacyjnego;
3) KierownikReferatuFinansowego;
4) Gt6wny Ksiqgowy U rzqdu;

Zastepca Kierownika Referatu Finansowego ds. podatk6w ioplat;5

6 Kierownik Referatu Spraw obywatelskich i Urzqd Stanu Cywilnego;
Kierownik Referatu lnwestycji i Pozyskiwania Srodk6w Zewnqtrznych;7

8 Kierownik Referatu Zam6wie6 Publicznych i Gospodarki Mieniem

58'
Podzialu zadari i kompetencji w zakresie nieustalonym niniejszym Regulaminem dokonuje Burmistrz

w formie upowa2nie6 oraz okreila w zakresie czynno(ci.

59'
L. PracE referat6w kierujq kierownicy.
2. osoby wymienione w pkt.l- organizujq pracq referatu.
3. WewnEtrz referat6w tworzy siq stanowiska pracy.

4. Podzialu zadaf pomiedzy stanowiskami pracy w ramach referatu dokonuje kierownictwo
Urzqdu na wniosek os6b wymienionych w pkt.1.

5. W strukturze Urzqdu dzialajq samodzielne stanowiska pracy, kt6re podlegajq bezpo6rednio
pod wyznaczone Kierownictwo Urzqdu.

5 10'

1. Pracownicy Urzedu obowiazani sq:

a) dokonywaa bie2qcej analizy stanu prawnego zagadnie6 przypisanych zakresem

obowiqzk6w;
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b) starannie przygotowywai pisma i decyzje pod wzglqdem aktualnoici stanu
prawnego, a takie przejrzysto(ci, stylistyki tekstu i zasad tworzenia pism
urzqdowych;

c) naleiycie izgodnie z przepisami przyjmowai izalatwiai sprawy interesant6w;
d) przestrzegai termin6w zalatwiania spraw;
e) naleiycie prowadzii dokumentacjq zalatwianych spraw, w tym ewidencjonowa nie

i przechowywanie akt, zbior6w zarzAdze{, rejestr6w itp., zgodne z ustalonym
.iednolitym rzeczowym wykazem akt;

f) chronii informacje niejawne w zakresie przewidzianym przez prawo;
g) wykonywai zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
h) przestrzegai dyscypliny pracy;
i) zachowywai uprzejmo6i i 2yczliwoii w kontaktach z obywatelami,

ze zwierzchnikami, podwladnymi oraz ze wsp6lpracownikami;
j) stosowai Kodeks Etyki.

2. Pracownicy Urzqdu ponoszq odpowiedzia Ino6t za pracq przed bezpo6rednim przelo2onym.
3. Szczeg6lowe kompetencje i odpowiedzialno5i pracownik6w okre6lajq zakresy czynno(ci

ustalone przez bezpo6rednich przelo2onych.

S 11'
1. Kierownicy referat6w obowiqzani sq:

a) organizowai i kierowai pracq referat6w;
b) ustalai zakres czynno6ci podleglym pracownikom;
c) organizowai zastQpstwa w czasie niezdolnoici do pracy lub urlop6w pracownik6w

referatu;
d) stale podnosii swoje kompetencje iwiedzq oraz podlegtych pracownlk6w;
e) zapewnii naleiyte wykonywanie zadaf referat6w, przede wszystkim w zakresie

obslugi interesant6w;
f) inicjowai dzialania zapewniajace wla6ciwe funkcjonowanie Gminy, w szczeg6lno6ci

poprzez przygotowywanie pro.iekt6w akt6w prawnych Burmistrza oraz Rady;
g) brai udzial w sesjach Rady Miejskiej na polecenie przelo2onego;
h) wsp6ldzialat z komisjami Rady m.in. poprzez uczestnictwo w ich posiedzeniach oraz

zasiqganie opinii komisji Rady w sprawach wymagajqcych takiego wsp6ldzialania;
i) brai udzial w pracach komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego;
j) zapewnii zgodno6i z prawem decyzji opracowywanych w referatach;
k) pelnii nadz6r nad mieniem gminy wedtug wlaSciwo6ci bran2owej i kompetencji

referat6w;
l) kontrolowai wypelnianie obowiqzk6w siuibowych przez podlegiych

im pracownik6w;
m) administrowai przetwarzane w referatach zasoby informatyczne;
n) potwierdzad za zgodnosi z oryginalem dokumenty nale2qce do zakresu dzialania

kierowanych referat6w;
o) wnioskowai do Burmistrza o upowainienie pracownik6w do wydawania decyzji

administracyjnych oraz innych upowa2nieri i pelnomocnictw.
2. Kierownicy referat6w UrzQdu ponoszq odpowiedzialno6i za prace referat6w przed

bezpo(rednim przelo20nym z kierownictwa Urzqdu.
3. Kierownicy referat6w zapewniajq funkcjonowanie kontroli zarzEdcze.l w kierowanych przez

siebie referatach.

912'
1. Do rozwiqzywania szczeg6lnych problem6w zwiqzanych z funkcjonowaniem Gminy,

Burmistrz moie powolywai w drodze zarzqdzenia zespoly problemowe.
2. Burmistrz moie wyznaczyi peinomocnik6w do wykonywania okre5lonych zada6.

Zakres dzialania pelnomocnika okreila Burmistrz.
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s 13'
Porzqdek wewnqtrzny w Urzgdzie, a tak2e obowiEzki pracownik6w i pracodawcy okrella Regulamin
Pracy Urzedu ustalony przez Burmistrza w drodze zarzqdzenia.

Rozdzial lll
Zakres dzialania kierownictwa Urzedu

0 14.
1. Kierownikiem Urzqdu jest Burmistrz, kt6ry wykonuje uprawnienia zwierzchnika slu2bowego

w stosunku do pracownik6w Urzqdu oraz kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Burmistrz kieruje pracami Urzqdu przy pomocy Zastepcy Burmistrza, Sekretarza oraz

Skarbnika.
3. W czasie nieobecno(ci Burmistrza lub niemoino6ci pelnienia przez niego obowiqzk6w,

Burmistrza zastQpu.ie Zastqpca lub Sekretarz. W trakcie nieobecno6ci Zastqpcy Burmistrza
zastqpuje go Sekretarz, natomiast w przypadku nieobecno6ci Sekretarza jego obowiEzki
wykonuje ZastQpca Burmistrza.

4. Burmistrz jest szefem obrony cywilnej Gminy, organem podatkowym we wla6ciwych
sprawach podatk6w i oplat lokalnych oraz administratorem danych osobowych.

5. Do zadan Burmistrza naleiy:
a) przygotowai projekty uchwal Rady;

b) okre6lad spos6b wykonywania uchwal;
c) gospodarowaimieniemkomunalnym;
d) wykonywai budiet;
e) zatrudniai i zwalniai kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych
f) kierowai bieiqcymi sprawami Gminy i reprezentowai jq na zewnEtrz;
g) opracowai plan operacyjny ochrony przed powodziE oraz oglaszai o odwolywai

pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;
h) zarzqdzii ewakuacje o kt6rej mowa w art. 31b ust. 1 ustawy o samorzqdzie gminnym;
i) wydawad przepisy porzqdkowe w formie zarzqdzed w przypadkach niecierpiEcych zwloki

okre6lonych w art.41 ust. 2 i3 ustawy o samorzqdzie gminnym;
j) wydawai decyzje z zakresu administracji publicznej;

k) wykonywai uchwaiy Rady;

l) skiadai oSwiadczenia woli w imieniu Gminy;
m) wykonywai inne zadania zastrze2one do kompetencji Burmistrza przepisami prawa oraz

uchwalami Rady;

n) nadzorowai Referat Spraw Obywatelskich i UrzEd Stanu Cywilnego.
6. Burmistrz mo2e upowainii zastqpcq Burmistrza, Sekretarza oraz na wniosek kierownika

referatu innych pracownik6w Urzqdu lub jednostek organizacyjnych Gminy do wydawania
w swoim imieniu decyzji administracyjnych, o kt6rych mowa w 514 ust.5 lit.j.
Rejestr upowainieri prowadzi Sekretariat Urzqdu Miasta iGminy.

E ls'
Do zadari Zastqpcy Burmistrza naleiy:

1) prowadzii w imieniu Burmistrza sprawy z zakresu spraw spoiecznych, inwestycji
i pozyskiwania 6rodk6w zewnqtrznych, zam6wie6 publicznych i gospodarowania mieniem
oraz zagospodarowania przestrzennego i transportu;

2) nadzorowai kom6rki organizacyjne tj.:
a) Referat lnwestycji i Pozyskiwania Srodk6w Zewnqtrznych;
b) Referat zam6wieri Publicznych iGospodarki Mieniem;
c) Samodzielne Stanowisko ds. Spolecznych;

d) Samodzielne Stanowisko ds. Zagospodarowa nia Przestrzennego iTransportu.
3) Nadzorowai jednostki Gminy tj.:

a) Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Ogrodzie6cu;

b) O6rodek Pomocy Spoleczne.i w Ogrodzieicu;
c) Zesp6l Szko Ino- P rzedszkolny w Ogrodziefcu;
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d) Publiczna Szkola Podstawowa w Gieble;
e) Publiczna Szkota Podstawowa w Ryczowie.

4) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

S 15'
Do zadad Sekretarza na le2y:

1) zapewnii sprawne funkcjonowanie UrzQdu i warunki do.iego dziatania;
2) nadzorowai system funkcjonowania kontroli wewnqtrznej w Urzqdzie;
3) nadzorowai wdraianie system6w zarzqdzania;
4) nadzorowai organizac.jq pracy Urzedu oraz jednostek organizacyjnych Gminy;
5) zapewnit wla6ciwq strukturQ organizacyjnq Urzqdu oraz podzial zadari i kompetencji

poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych, iich obsady etatowej, w spos6b adekwatny
do realizowanych zada n;

6) nadzorowat realizacl'q zadaf z zakresu polityki zarzqdzania zasobami ludzkimi pracownik6w
Urzqdu oraz kierownik6w jednostek organizacyjnych cminy;

7) koordynowai realizacjq zadari wynikajqcych z akt6w prawnych stanowionych przez Radq
oraz Burmistrza;

8) nadzorowai dzialalno6i decyzyjnE iterminowolii zalatwiania spraw w Urzqdzie;
9) koordynowai i monitorowai realizacjq zadai zwiqzanych z organizacja pracy,

przestrzeganiem wewnqtrznego porzqdku pracy, prawidlowym wykonywaniem czynnolci
kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzqdzie;

10) nadzorowai zapewnienie prawidlowe.j obslugi s€sji Rady, posiedzef Komisji Rady oraz
rozpatrywania wniosk6w i interpelacji radnych;

11) wsp6ldzialai z Radq ijej komisjami w sprawach wynikajqcych z inicjatywy uchwalodawczej
Burmistrza;

12) nadzorowai prawidlowy dostqp do informacji publicznej oraz funkcjonowanie Btp Urzqdu;
13) koordynowai realizac.iq zada6 zwiqzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wybor6w,

referend6w i konsultacji spotecznych;
1.4) reprezentowai Urzqd wobec kontroli zewnetrznej;
15) realizowai zadania zwiqzane z funkcjq reprezentowania Gminy w imieniu Burmistrza oraz

wykonywad zadania powierzone przez Burmistrza w zakresie kontakt6w z organizacjami
samorzqdowymi i gminami;

16) nadzorowai sprawy zwiazane z zakresu informatyki ie-ustug;
17) nadzorowai sprawy zwiqzane z zakresu promocji Gminy;
18) nadzorowai Referat Organizacyjny;
19) nadzorowai jednostki Gminy t.l.:

a) Miejsko-Gminna Biblioteke Publicznq w Ogrodziericu;
b) Miejsko-Gminny OSrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieicu;

- jako organizator instytucji kultury;
c) Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ogrodzie6cu;

20) prowadzii nadz6r wlaicicielski nad:
a) Sp6lkq,,Zamek";
b) Przedsigbiorstwem Komunalnym Ogrodzieniec Sp. z o.o.

21) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

5 17'
Do zadad Skarbnika naleiy:

1) nadzorowai prowadzenia prawidlowej obslugi finansowo - ksiqgowej Urzqdu;
2) przygotowai materialy o stanie finans6w Gminy bqdqcej podstawE okreflenia zar6wno

kierunk6w polityki spoiecznej i gospodarczei, iak r6wnie2 polityki finansowej wladz
samorzqdowych Gminy;

3) opracowai coroczne projekty bud2etu Gminy oraz sprawozdania z ich realizacji;
4) opracowai projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekty zmian;
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5) zabezpieczyi prowadzenie racjonalne.i gospodarki budietowymi oraz pozabudietowymi
(rodkami finansowymi;

6) opracowat analizy gospodarki finansowej Gminy i formulowai wnioski dotyczace m.in.
polityki podatkowej, zarzqdzania dlugiem publicznym, polityki finansowo-inwestycyjnej;

7) nadzorowai egzekucjq i windykacjq nale2no6ci z tytulu podatk6w, oplat i innych nale2no(ci
ustalanych przez Gming;

8) podejmowai dzialania w celu otrzymania dodatkowych (rodk6w finansowych
z przeznaczeniem na inwestycjq poprzez:

a) zapewnienie wtaSciwego przebiegu procedur pozyskiwania 6rodk6w z kredyt6w,
obligacji i poiyczek;

b) wnioskowanie do Burmistrza o uruchomienie kredyt6w, obligac.ji ipoiyczek;
c) wnioskowanie do Burmistrza o lokowanie aktualnie wolnych (rodk6w na lokatach

terminowych;
9) opracowai wytyczne io96lne zasady Polityki RachunkowoSci;

10) nadzorowai i kontrolowai prowadzenie dokumentacji finansowel;
11) nadzorowat opracowanie okresowej informacji o stanie mienia komunalnego iformulowac

zalecenia dotyczEce dalszego nim gospodarowania;
12) dokonywai kontrasygnaty decyzji powodujEcych powstanie zobowiqzai finansowych;
13) nadzorowai prawidlowo5i wykorzystania Srodk6w finansowych przy realizacji inwestycji

wsp6tfinansowa nych przez partner6w, w tym z funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
14) wsp6ipracowai z Regionalnq lzbq ObrachunkowE i urzqdami skarbowymi;
15) dokonywai oceny sytuacji finansowej i majqtkowej .jednostek organizacyjnych Gminy (w tym

sp6lek, w kt6rych Gmina posiada udziaty lub akcje);
16) potwierdzai za zgodno6i z oryginalem dokumenty finansowe niezbqdne do przygotowania

wniosk6w o zewnqtrzne Srodkl finansowe;
17) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

Skarbnik ponosi odpowiedzialno6f za wykonywanie dyspozycji Srodkami pieniqinymi.
Rozdzial lV

Zakres dzialania kom6rek organizacyjnych Urzqdu

518'
Do zadari realizowanych przez wszystkie kom6rki organizacyjne Urzqdu nale2y:

1) przygotowai projekty uchwal Rady oraz projekty zarzqdzei i rozstrzyBniqi Burmistrza;
2) opracowai plany finansowe oraz projekty rozwoju poszczeg6lnych dziedzin 2ycia spolecznego

i gospodarczego Gminy w czqici dotyczqcej ich zakresu dzialania;
3) opracowai programy, prognozy, analizy, oceny oraz sprawozdania z zakresu prowadzonych

spraw;
4) wnioskowai i podejmowai przedsiqwziQcia organizacyjno-techniczne i ekonomiczne w celu

prawidtowego rozwoju dziedzin nale2qcych do ich zakresu dzialania;

5) wsp6ldzialai w zakresie wykonywanych zadan z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu
oraz innymi jednostkami i instytucjami;

5) przygotowai projekty odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, wnioski komis.ii Rady,

skargi i wnioski mieszkafc6w oraz wnioski w trybie ustawy o dostqpie do informacji
publicznej;

7) systematycznie usprawniai organizacie, metody iformy pracy;

8) zapewnii obslugQ kancelaryjno-technicznq zespol6w, w przypadku ich powolania,
tematycznie zwiqzanych z zakresem dziatania danej kom6rki organizacyjne.i;

9) przygotowai projekty decyzji administracyjnych;
10) zapewnii realizacjq zadad obronnych i obrony cywilnej w czasie pokoju otaz zadai majqcych

na celu ochrone ludno6ci i mienia przed niebezpleczefstwami wynikajqcymi z dziala6
wojennych, klqsk 2ywiolowych i zagroie6 Srodowiska;

11) koordynowai w ramach nadzoru realizacjq zadai obronnych i obrony cywilnej w gminnych
jednostkach organizacyjnych;
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12) uczestniczyi w dzialaniach na rzecz ochrony ludnoici Gminy w zakresie zapobiegania
i likwidacji skutk6w zagroief ludnoici iirodowiska;

13) prowadzii ewidencjq udzielonych zam6wieri publicznych i poniesionych wydatk6w w zwiqzku
z realizacjE zadaf przez referaty i samodzielne stanowiska pracy;

14) podejmowai wszelkie dzialania dla zapewnienia sprawnego tworzenia i funkcjonowania
zasob6w elektronicznych Urzedu, zwraca.iEc szczeg6lnE uwagq na zachowanie kompletnorici
ichronologii gromadzonych danych, a takie na przechowywanie i udostqpnianie danych,
zgodnie z przepisami prawa;

15) realizowai bud2et zgodnie z wla!ciwo6ciq rzeczowE;

16) uczestniczyi w zespolach zadaniowych przy wykonywaniu zadai wykraczajqcych poza

kompetencje danej kom6rki organizacyjnej, a w szczeg6lno6ci przy aplikowaniu o Srodki
z funduszy i program6w Unii Europejskiej;

17) wykonywai inne zadania zlecone przez Burmistrza.

5 19'
Do zakresu dzialania Referatu Organizacyinego naleiy:
1. w zakresie organizac.li pracy Urzqdu:

1) zapewnii sprawnE organizacjq i funkcjonowanie Urzqdu, w tym prowadzenie Kancelarii
iSekretariat6w;
opracowai i aktualizowai regulaminy dotyczqce funkcjonowania Urzqdu;
prowadzit politykq kadrowq;
prowadzii sprawy BHP (bezpieczeistwa i higieny pracy) wynikajqcych z ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 2 wrze(nia 1997
r. w sprawie stuZby bezpiecze6stwa i higieny pracy zleconych firmie zewnqtrznej;

2

3

4

5) prowadzii sprawy zwiqzane z ochronq przeciwpo2arowq;

6) prowadzii centralne rejestry, w szczeg6lno6ci: skarg i wniosk6w, um6w, upowainleri os6b
(podmiot6w) do dzialania w imieniu Burmistrza jako organu; pelnomocnictw; zbioru
protokot6w, zalece6 i wniosk6w pokontrolnych z kontroli organ6w zewnqtrznych;
porozumiei gminnych z organami administracji pa6stwowej lub samorzqdowej; zarzEdze6

Burmistrza; wniosk6w o udostepnienie informacji publicznej; udostqpnienia danych ze zbioru
danych osobowych; udostqpnienia danych PESEL; odpowiedzi na interpelacje radnych; akt6w
prawa miejscowego stanowionego przez Gminq;

7) koordynowai publikacjq zarzqdzert i a kt6w normatywnych Burmistrza;
8) udzielai we wsp6lpracy z innymi komorkami odpowiedzi na wnioski w trybie ustawy

o dostqpie do informacji publicznej;

9) planowai, organizowai i przeprowadzad kontrolq w referatach Urzqdu w zakresie
przestrzegania przepis6w prawa;

10) prowadzii sprawy gospodarcze Urzqdu polegajqce m.in. na:

a) administrowaniu budynkiem U rzqdu;
b) prowadzeniem kontroli w zakresie zabezpieczenia budynku i ma.iqtku Urzqdu;
c) monitorowaniu koszt6w funkcjonowania administracli;
d) prowadzeniu gospodarki odzie2y ochronnej dla pracownik6w Urzqdu;

11) prowadzii archiwum zakladowe Urzqdu;
12) realizowai doreczenia zastqpcze zgodnie z obowiqzujQcymi przepisami prawa;
13) zapewnii obstugq Rady Miejskiej w Ogrodzierlcu;
14) prowadzii zadania zwiqzanych z wyborami samorzqdowymi, parlamentarnym i,

prezydenckimi oraz referendami - w zakresie nale2qcym do Gminy;
15) prowadzii sprawy zwiEzane z rozpoczQciem dzialalno(ci gospodarczej oraz jej prowadzeniem

zgodnie z ustawq z dnia 6 marca 20L8 r. o Centralnej Ewidencji ilnformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej i Punkcie lnformacji dla Przedsiebiorcy;

16) wydawai zezwolenia na sprzedai napoj6w alkoholowych - zadanie wynikajqce z ustawy
z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeiwo(ci i przeciwdziataniu alkoholizmowi;
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17) koordynowai sprawy zwiqzane z wyznaczaniem podmiot6w, w kt6rych wykonywana jest
kara ograniczenia wolno(ci i praca spotecznie u2yteczna dla os6b skazanych -zgodnie
z rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwoici z dnia l czerwca 2010 r. w sprawie podmiotow,
w kt6rych jest wykonywana kara ograniczenia wolno(ci oraz praca spotecznie uiyteczna;

18) zapewnii dostqp do informacji publicznej, wynikajqcy z ustawy z dnia 5 wrze6nia 2001 r.
o dostgpie do informacji publicznej;

19) informowad mieszkaric6w o dziatalno5ci Gminy;
20) organizowai i przeprowadzai konsultacje spoleczne;
21) prowadzii nadz6r wla:icicielski nad sp6lkami gminnymi;
22) planowai Srodki finansowe i dotacje dla jednostek Ochotniczych Stra2y Po2arnych,

nadzorowai ich wykorzystanie oraz rozliczanle dotacji;
23) realizowai mecenat Gminy nad dzialalno6ciq kulturalnq;
24) prowadzii rejestry instytucji kultury oraz realizowai zadania wynikajqce z funkcji ich

organizatora;
25) koordynowai sprawy zwiqzane z dzialalno6ciq Rady Spolecznej SPZOZ w Ogrodziehcu;
26) organizowai zebrania z mieszka6cami;
27) organizowai zebrania soieckie;
28) prowadzid obslugq organizacyjno-biurowE Mlodzie2owej Rady Miasta iGminy Ogrodzieniec

oraz Rady Senior6w w Ogrodzieicu;
29) wsp6lpraca przy realizacji zada6 z zakresu promocji imarketingu Gminy;
30) realizowai umowy i rozliczai dofinansowania;
31) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

S 20'
1. Do zakresu dzialania Referatu Finansowego nale2y:

1) w zakresie planowania ianaliz bud2etu Gminy:
a) opracowywanie zalo2ei do projektu budietu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy

Fina nsowej wraz z uzasadnieniami;
b) opracowywanie plan6w finansowych dochod6w iwydatk6w;
c) przygotowywanie projekt6w uchwal Rady i Zarzqdzef Burmistrza w sprawie zmian

w bud2ecie, planach finansowych i Wieloletniej Prognozie Finansowej;
d) sporzEdzanie informacji o przebiegu wykonania bud2etu, sprawozdari z wykonania

budZetu oraz informacji o ksztaitowaniu siq wieloletniej prognozy finansowe.j, w tym
o przebiegu realizacji przedsiqwziqi;

e) prowadzenie spraw zwiqzanych z gospodarkE pozabudietowE;
f) przygotowywanie informacji i material6w dla potrzeb projekt6w realizowanych

z udziatem 6rodk6w zewnqtrznych;
g) analiza dokument6w przedstawianych do kontrasygnaty Skarbnika pod kqtem ich

zgodno(ci z prawem finansowym oraz zabezpieczenia w bud2ecie Gminy,

2) w zakresie ksiqgowo6ci i sprawozdawczo6ci bud2etowej Gminy:
a) prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji ksiqgowej organu finansowego;
b) prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji ksiqgowej jednostki - Urzqdu;

c) sporzqdzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdari budietowych;
d) sporzqdzanie bilansu z wykonania bud2etu, bilansu jednostki samorzqdu terytorialnego,

zbiorczego bilansu, bilansu skonsolidowanego j.s.t.;

e) ewidencja ksiqgowa splacanych izaciEganych przez gminq kredyt6w, po2yczek iobligacji;
f) wstqpna kontrola zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych z bud2etem 6miny

i planami finansowymi jednostek o rga nizacyjnych;
g) prowadzenie ewidenc.ji ksiqgowej majQtku trwalego, wartosci niematerialnych

iprawnych;
h) prowadzenie spraw placowych pracownik6w Urzqdu;
i) sporzqdzanie dokument6w rozliczeniowych z Urzqdem Skarbowym i Zakfadem

U bezpiecze6 Spotecznych;
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j) organizowanie i nadzorowanie prawidlowego obiegu dokumentacji niezbgdnej dla
potrzeb rachunkowo(ci;

k) wstqpna kontrola dowod6w ksiqgowych pod wzglqdem formalno-rachunkowym oraz
sprawdzanie zgodno6ci operacji gospodarczych z planem finansowym;

l) realizacjadyspozyc.iiplatniczych,
3) w zakresie wymlaru i ksiQgowoici podatk6w ioptat lokalnych:

a) prowadzenie spraw z zakresu: podatku od nieruchomo:ici, rolnego, le5nego, od 6rodk6w
transportu, akcyzowego, podatk6w stanowiEcych dochody gminy, a pobieranych przez
Urzqd Skarbowy, oplaty 2 tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi, skarbowej,
targowej, pomocy publicznej, pomocy de minimis w podatkach lokalnych;

b) prowadzenie ksiqgowoici podatk6w ioplat lokalnych;
c) wydawanie za(wiadczef w zakresie podatk6w i oplat lokalnych;
d) monitorowanie i egzekucja zaleglo(ci w podatkach i oplatach lokalnych, w tym:

wystawianie upomniei itytul6w wykonawczych, ustanawianie zabezpieczeri, naliczanie
odsetek za zwtokQ;

e) prowadzenie postepowarl wyja6niajqcych, w tym czynno6ci kontrolnych, w zakresie
skladanych przez podatnik6w deklaracji iinformacji w przypadku stwierdzenia w nich
nieprawidlowo(ci;

f) sporzqdzanie decyzji ustalajqcych wysokoSi podatk6w, decyzji zmieniajEcych oraz
pozostalych decyzji i postanowied w zakresie spraw podatkowych

g) przygotowywanie i wydawanie interpretacji w sprawie stosowania prawa podatkowego
dotyczEcego podatk6w ioplat loka Inych;

h) rozpatrywanie spraw dotyczqcych skarg i odwotaf podatnik6w od otrzymanych decyzji,
oraz spraw zwiqzanych z ulgami w podatkach, tj. odraczaniem, umarzaniem,
rozkladaniem na raty;

4) realizowai umowy i rozliczai dofinansowania;
5) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.
2. Do obowiqzk6w Gl6wnego Ksiegowego Urzedu naleiy:

1) dokonywai wstqpnej kontroli kompletno:ici i rzetelno5ci dokument6w dotyczqcych operacji
gospodarczych i finansowych;

2) prowadzii rachunkoworii Urzqdu;
3) dokonywa. wstqpnej kontroli zgodno6ci operacji gospodarczych i finansowych z planem

finansowym;
4 wykonywai dyspozycje Srodkami pieniQ2nymi;
5 dekretowat dowody ksiegowe oraz klasyfikac.jq budietowE wydatk6w;
6 prowadzii rachunkowo6i budietowq wydatk6w;
7 prowadzii ksiqgowoSi syntetycznE i analitycznq poszcze96lnych kont;
8 uzgadniai salda z poszczeg6lnymi kontrahentami;
9 sporzqdzai sprawozdania z zakresu wydatk6w budZetowych (miesiqcznych, kwartalnych,

jednostkowych i zbiorczych);
10) prowadzif rachunkowo6t inwestycyjnq, syntetycznq i analitycznq;
11) prowadzii dziennik gl6wny;
12) sporzqdzai bilans, bilans skonsolidowany, zestawienia zmian w funduszu, rachunku zysk6w

i strat oraz sprawozda6 okolobud2etowych (jednostkowych i zbiorczych );
13) przyjmowai i sprawdzai sprawozdania jednostkowe sporzqdzane przez jednostki budietowe

Gminy;
14) brat udzial w opracowywaniu projektu bud2etu i projektu WpF;
15) sporzqdzat na koniec ka2dego okresu sprawozdawczego zestawienia obrot6w i sald;
16) wykonywai inne dyspozycje w zakresie ksiqgowo5ci w uzgodnieniu ze Skarbnikiem.
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5 21'
Do zakresu dzialania Referatu Spraw Obywatelskich i Urzad Stanu Cywilnego nale2y:

1) realizowai zadania zlecone przez administracjq rzEdowE oraz wtasne wynikajqce z ustawy
z dnia 24 wrze6nia 2010r. r. o ewidenc.ji ludno(ci oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r.
o dowodach osobistych:

a) sprawy z zakresu zameldowania i wymeldowania na pobyt staly i czasowy oraz
aktualizacja rejestru PESEL;

b) prowadzii rejestr mieszkaic6w;
c) sprawy zwiQzane z wydawaniem dowod6w osobistych oraz aktualizacjq rejestru PESEL;

d) prowadzii Rejestr Danych Kontaktowych;
2) realizowat zadania zlecone przez administrac.jq rzqdowq oraz wlasne wynikajqce z ustawy

z dnia 21 listopada L967 t. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
a) brai udzial w pracach zwiEzanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji

wojskowej;
b) rozpatrywai wnioski i wydawai decyzje w sprawach: o koniecznoici sprawowania przez

2otnierza bezpo(redniej opieki nad czlonkiem rodziny, o uznaniu poborowego lub
iotnierza za posiadajqcego na wyiEcznym utrzymaniu czlonk6w rodziny oraz o uznaniu
poborowego lub iolnierza za 2olnierza samotnego;

3) realizowai zadania wynikajqce z ustawy z dnia 24lipca 20L5 r. Prawo o zgromadzeniach;
4) realizowai zadania wynika.jqce z ustawy z dnia 5 kwietnia L984 r. o fundacjach;
5) realizowai zadania wynikajqce z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy -

prowadzenie stalego rejestru wyborc6w;
6) realizowa6 zadania wynikajace z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeistwie imprez

masowych - wydawanie zezwolef w formie decyzji administracyjnych na przeprowadzenie

artystyczno-rozrywkowych imprez masowych oraz przygotowywanie decyzji
administracyjnych o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej;

7) realizowai zadania zlecone oraz wtasne gminy realizowane przez Burmistrza jako Szefa

Obrony Cywilnej okre6lone w ustawie z 21 listopada L967 r. o Powszechnym Obowiqzku
Obrony Rzeczypospolite.i oraz innych akt6w prawnych w zakresie bezpieczeistwa tj.
zrzqdzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony ludno6ci i zadafi obronnych;

8) do obowiqzk6w w zakresie zarzadzania kryzysowego naleZE w szczeg6lno6ci:

a) monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutk6w zagroie6 na terenie
GminY;

b) realizacja zadafi z zakresu planowania cywilnego oraz zalecei gminnego planu

zarzqdzania kryzysowego;

c) kierowanie Gminnym Zespolem Zatzqdzania Kryzysowego jako organem pomocniczym

Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zada6 zarzqdzania kryzysowego;

d) organizowanie i prowadzenie szkoleri, iwiczed i trening6w z zakresu zarzqdzania

kryzysowego, obrony cywilnej, zadaf obronnych;
e) zapobieganie, przeciwdzialanie i usuwanie skutk6w zdarzeri o charakterze

terrorystycznym, sabota2owym;
f) organizac.ja stalego dyiuru w sytuacjach kryzysowych;
g) wsp6ldziatanie z centrami zarzqdzania kryzysowego organ6w administrac.ii publicznej

szczebla powiatowego i wojew6dzkiego;
h) nadz6r nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu

wczesnego ostrzegania ludnoSci;

i) organizacja i realizacja zadaf z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, siatki

bezpiecze6stwa, mapy zagro2e6, mapy ryzyka Gminy;
j) wsp6lpraca z instytucjami dzialajEcymi na rzecz pomocy poszkodowanym;

k) realizacja zadan zwiqzanych z szacowaniem strat, usuwaniem skutk6w iodbudowq;
l) przygotowanie na podstawie decyzji i wniosk6w wyplat, dotacji 6rodk6w finansowych

dla poszkodowanej ludno6ci z rezerwy budietowej oraz innych i16del;
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m)przyjmowanie w systemie informacyjnym Planu Dzialari Kr6tkoterminowych (PDK)

bie2qcych powiadomie6, informacji, meldunk6w z Gl6wnego lnspektoratu Ochrony
Srodowiska poprzez Wojew6dzkie Centrum ZaeEdzania Kryzysowego w Katowicach
powiadomied i informacji o jako6ci powietrza, o ryzyku przekroczenia wartoici;

9) do obowiqzk6w w zakresie obrony cywilnej iochrony ludnodci nale2q w szczeg6lno5ci:
a) kierowanie i dokonywanie oceny stanu przygotowai zadai obrony cywilnej;
b) opracowanie i uzgadnianie plan6w obrony cywilnej;
c) organizowanie i koordynowanie szkolei oraz iwiczeri obrony cywilnej;
d) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji d6br kultury i innego mienia

na wypadek zagroienia zniszczeniem;
e) nadzorowanie przygotowania rozwiniqcia podmiot6w leczniczych zobowiqzanych

do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagroienia iycia
izdrowia;

f) nadzorowanie zapewnienia dostaw wody dla urzqdzeri specjalnych do likwidacji skaierl
i do cel6w przeciwpo2arowych;

g) przygotowanie projekt6w akt6w prawa miejscowego dotyczqcych obrony cywilnej
i majqcych wptyw na realizacjq zadari obrony cywilnej;

h) naktadanie Swiadczeh osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej;
i) nadzorowanie dziafania specjalistycznych Formacji Obrony Cywilnej na bazie gminnych

jednostek Ochotniczych Stra2y Poiarnych;
j) prowadzenie magazynku sprzqtu OC - gospodarki magazynowej, materialowej

i ksiqgowej sprzqtu 0g6lno-wojskowego, obrony cywilnej i zarzqdzania kryzysowego dla
potrzeb ochrony ludno6ci iformacji OC Gminy (zgodnie z obowiEzujEcymi przepisami
gospodarki materiatowej, sprzqtowej, obrotu magazynowego, konserwacji,
wybrakowania, przeklasyfikowania, przyjQCia iwydania, warunk6w magazynowania);

10) do obowiqzk6w w zakresie obronnoici nale2q w szczeg6lnoSci:
a) opracowywanie i stala aktualizacja dokumentacji zada6 obronnych Gminy, planu

operacyjnego w warunkach zagro2enia bezpieczeristwa pa6stwa i wojny oraz
wytycznych do stosowania normy obronnej NO-02-A060 w procesie planowania
obronnego;

b) prowadzenie iorganizac.ja w trybie Planu Akcji Kurierskiej dorqczania kart powolania;
c) planowanie i nakladanie 5wiadczeri osobistych i rzeczowych na potrzeby sit zbrojnych

i innych organ6w;
d) organizacja stanowiska kierowania oraz stu2by stalego dy2uru;
e) planowanie potrzeb w zakresie budowli ochronnych;
f) zadania wynikajqce ze zobowiaza6 sojuszniczych a w szczeg6lno(ci wsp6lpracy cywilno -

wojskowej/CIMC/ oraz pobytu ,wsparcia i przemieszczania wojsk sojuszniczych
na terenie wojew6dztwa/H NS/;

11) monitorowat iako6a powietrza;
12) realizowai zadania z zakresu dzialalno6ci Urzqdu Stanu Cywilnego wynikajace z ustaw z dnia

28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks
rodzinny i opiekudczy, z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, z dnia 24 wrze6nia Z0l.0r.
ustawa o ewidencji ludno:ici, w tym:
a) prowadzii sprawy zwiqzane z rejestracja urodze6, malie6stw izgon6w;
b) wykonywai czynnoici z zakresu rejestracji stanu cywilnego polegajqcych m.in. na:

> prostowaniu oczywistych blqd6w pisarskich oraz uzupelniania akt6w stanu
cywilnego;

> wydawaniu zezwole6 na sk16cenie czasu oczekiwania na zawarcie zwiqzku
mal2eiskiego;

} transkrypcji aktu sporzAdzonego za granicq;
) sporzqdzaniu aktu, jeSli fakt urodzenia, matiedstwa lub zgonu nastEpil za granicq

i nie zostal zarejestrowany w zagranicznych ksiqgach stanu cywilnego;
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) odtwarzaniu treici akt6w stanu cywilnego;
) wpisywaniu do akt6w stanu cywilnego wzmianek i przypisk6w na podstawie

orzeczeh sqd6w i decyzji administracyjnych;
)> uznawaniu prawomocnych orzeczei sad6w zagranicznych w sprawach

niemajEtkowych, stanowiAcych podstawQ wpisu w rejestrze stanu cywilnego;
c) przechowywat i konserwowai ksiqgi stanu cywilnego, wt6ropisy, skorowidze oraz akta

zbiorowe do ksiEg;

d) wydawai odpisy akt6w iza(wiadczenia z zakresu stanu cywilnego;
e) przyjmowad oiwiadczenia i dokonywai wzmianek w aktach stanu cywilnego o:

> wstqpieniu w zwiqzek mal2eriski;
! uznaniu ojcostwa dziecka;
) nazwiskach noszonych po zawarciu malie6stwa przez malzonk6w iich dzieci;
) zmianie imion (imienia) dziecka;
> powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem mal2efstwa os6b

po rozwlazaniu lub uniewa2nieniu mal2eristwa'
> nadaniu dziecku nazwiska me2a matki.

f) aktualizowai rejestr PESEL oraz usuwai niezgodno(ci w danych osobowych w oparciu
o posiadane akty stanu cywilnego;

13) realizowai zadania z zakresu dzialalnoici Urzqdu Stanu Cywilnego wynikajEce z ustawy z dnia
1.7 paidziernika 2008 r. o zmianie imienia inazwiska - orzekanie w sprawie zmiany imienia
lub nazwiska;

14) sporzqdzat projekty wniosk6w o nadanie medali ,,Za dlugoletnie po2ycie mal2eiskie"
na podstawie ustawy z dnia 15 paidziernika 1992r. o orderach i odznaczeniach oraz
organizowai uroczystoici zwiEzane z wrqczaniem medali;

15) realizowai umowy i rozliczai dofinansowania;
15) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

822'
Do zakresu dzialania Referatu lnwestycji i Pozyskiwania Srodk6w zewnetrznych nale2y:

1. w zakresie inwestycji publicznych:

1) realizowai zadania w ramach obowiqzujqcych plan6w inwestycyjnych i remontowych oraz
planowanych wydatk6w bud2etowychi

2) wykonywai zadania i czynno6ci w zakresie formalno-prawnym przygotowywania
i przeprowadzania postepowaf o udzielanie zam6wie6 publicznych zgodnie

z obowiAzujEcymi w tym zakresie przepisami prawa i zarzqdzeniami wewnqtrznymi;
3) brai udzial w procesie inwestycyjnym przedstawicieli referatu, polegajqcym m.in. na:

a) kompleksowym organizowaniu i realizowaniu procesu inwestycji i remont6w zgodnie

z Prawem Budowlanym i innymi przepisami obowiqzu.jqcymi w tym zakresie;

b) przygotowaniu zlece6 ium6w oraz niezbqdnej dokumentac.ji na realizacjq zadad nie

podlegajEcych ustawie Prawo Zam6wieri Publicznych;

c) organizacji nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
d) wykonywaniu zada6 i czynno(ci w zakresie forma Ino-prawnego przygotowania

dokumentacji projektowych;
e) wizytowaniu placu budowy i udzial w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji

inwestycji;
f) kontroli sposobu iterminowo6ci wykonania um6w zawartych z wykonawcami;
g) uzgadnianiu zakresu rob6t dodatkowych izamiennych;
h) dokonywaniu odbior5w rob6t budowlanych, udziat w komisjach odbiorowych usuniqcia

usterek i realizacji zaleceri poodbiorowych;
i) akceptacji dokument6w ksiqgowych (merytoryczny opis) bqdqcych podstawq przekazania

5rodk6w finansowych na konta wykonawc6w;
j) sporzadzaniu kosztorys6w inwestorskich, przedmiar6w rob6t na prace remontowe;

k) rozliczaniu inwestyc.ji lqcznie ze sporzqdzeniem protokol6w PT lub oT;
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l) wsp6tpracy z Radami Soleckimi ijednostkami organizacyjnymi Gminy w ramach realizacji
zadari bud2etowych;

m) prowadzeniu spraw zwiqzanych z budowq i modernizacjE dr6g transportu rolnego
i przygotowywanie dokumentacji;

4) przygotowywai projekty rocznych oraz wieloletnich plan6w inwestycyjnych;
5) przygotowywaa projekt bud2etu Gminy w zakresie realizowanych bqdi planowanych do

realizac.ji zada6 inwestycyjnych ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem harmonogramu realizacji
inwestycji oraz planowanych limit6w 6rodk6w finansowych na kolejne lata realizacji
inwestycji;

6) sporzqdzai sprawozdania z wykonania bud2etu w zakresie realizowanych zada6
inwestycyjnych i remontowych;

7) prowadzii sprawy zwiqzane z budowq, rozbudowE i modernizacjE, remontami, konserwacjq
urzqdzeri i obiekt6w sportowo - rekreacyjnych oraz plac6w zabaw na terenie Gminy;

2. realizowat zadania z zakresu zarzqdzania drogami gminnymi polegajqce m.in. na:
a) planowaniu izlecaniu prac remontowo - budowlanych zgodnie z ustawq Prawo Zam6wied

Publicznych;
b) utrzymaniu iochronie dr6g i infrastruktury pasa drogowego;
c) opiniowanie spraw zwiqzanych z lokalizacjq reklam w pasie drogowym;
d) nadz6r nad biezqcym utrzymaniem systemu odwodnienia ukladu d169 polo2onych na terenie

Gminy;
e) rozliczanie dotacji przyznanej dla Zakladu Gospodarki Komunalnej, jako zakladu

bud2etowego, przeznaczone.j na utrzymanie d169 gminnych;
3. prowadzii sprawy zwiEzane z prawem drogowym w szczeg6lno5ci:

a) nad26r nad prawidlowo6ciq zastosowania funkcjonowania i utrzymania oznakowania
poziomego i pionowego oraz urzqdzefi bezpieczeistwa ruchu drogowego na drogach
gminnych;

b) wprowadzanie ogranicze6 lub zamykanie dr6g i drogowych obiekt6w iniynierskich dla ruchu
oraz wyznaczenie objazd6w drogami 162nej kategorii, gdy wystepuje bezpoSrednie
zagroienie bezpieczeistwa os6b lub mienia;

c) rozpatrywanie projekt6w organizacji ruchu oraz wniosk6w dotyczqcych zmian organizacji
ruchu;

4. prowadzii sprawy dotyczqce zarzqdcy dr6g wedlug ustawy o drogach publicznych w tym:
a) wydawanie zezwoled na zajqcie pasa drogowego;
b) prowadzenie ewidencji dr6g, obiekt6w mostowych i przepust6w oraz udostepnianie ich na

iAdnie uprawnionym organom;
c) zaliczai drogi do kategorii d169 gminnych oraz przygotowywanie projekt6w uchwat;
d) sporzEdzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu

Dyrektorowi D169 Krajowych i Autostrad;
e) prowadzenie okresowych kontroli stanu d169 i drogowych obiekt6w iniynierskich

ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem ich wptywu na stan bezpieczeistwa ruchu drogowego;
f) przeciwdzialanie niszczeniu dr6g przez u2ytkownik6w;

5. nadzorowat sprawy zwiqzane z o6wietleniem ulicznym, w szczeg6lnoici:
a) wsp6lprace z wykonawcami w zakresie naleiytego wykonywania przez nich ustug na rzecz

Gminy;
b) kontrolq punkt6w Swietlnych w terenie;
c) przyjmowanie wniosk6w isporzqdzanie plan6w na dobudowq punkt6w (wietlnych;
d) eksploatacje o6wietlenia ulicznego;
e) prowadzenie remont6w i rozbudowy o6wietlenia ulicznego;

6. nadzorowai gospodarkq komunalnq, w szczeg6lno6ci sprawy zwiAzane z:
a) Swiadczeniem uslug kom unalnych;
b) utrzymaniem czysto:ici;
c) akcjami sanitarno - porzEdkowymi;
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d) szaletamimie.jskimi;
7. prowadzii sprawy dotyczqcych systemu gospodarki odpadami w tym:

a) prowadzenie re.jestru dzialalnoSci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych;
b) objqcie wszystkich wtaicicieli nieruchomo:ici zamieszkalych na terenie Gminy

zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
c) ewidencja i kontrola um6w na wyw6z nieczysto(ci stalych z nieruchomo(ci niezamieszkalych;
d) sprawowanie nadzoru nad prawidlowE realizacjq zadad powierzonych podmiotom

odbiera.jqcym odpady komunalne od wlaScicieli nieruchomoaci;
e) nadz6r nad punktem selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych;
f) podejmowanie dzialarl informacyinych i edukacyjnych w zakresie prawidlowego

gospodarowania odpadami komunalnymi w szczeg6lno6ci w zakresie selektywnego zbierania
odpad6w komuna Inych;

g) przygotowywanie pro.jektu regulaminu utrzymania czystojci i porzqdku w gminie zgodnie
z zapisami wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami.

8. prowadzii sprawy zwiqzane z ochronq 5rodowiska polegajqce m.in. na:

a) przygotowaniu projekt6w program6w dotyczAcych ochrony 5rodowiska i planu gospodarki
odpadami;

b) gospodarowaniu Srodkami pochodzqcymi z oplat ikar;
c) realizacji zada6 wynikajEcych z Programu Ochrony Srodowiska;
d) przygotowaniu projekt6w postanowien zatwierdzajqcych program gospodarki odpadami

niebezpiecznymi oraz dotyczqcych prowadzenia dziatalnoici w zakresie: zbierania, odzysku,
transportu i utylizacji odpad6w;

e) wsp6lpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za stan Srodowiska naturalnego - Powiatowa
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Wojewddzki lnspektorat Ochrony Srodowiska, Starostwo
Powiatowe w Zawierciu;

f) prowadzeniu postqpowania w ramach skarg;
g) prowadzeniu postqpowafi z zakresu zmiany stanu w6d na gruncie;
h) rozpatrywaniu wniosk6w o dofinansowanie wymiany kotl6w c.o. oraz usuwania azbestu

zgodnie z obowiqzu.lqcym regulaminem;
i) prowadzeniu ewidencji zbiornik6w bezodptywowych;
j) przygotowaniu projekt6w decyzji dotyczqcych prowadzenia dziaialnoici w zakresie

op162niania zbiornik6w bezodptywowych itransportu nieczystosci cieklych na terenie Gminy
oraz odbierania odpad6w komunalnych;

k) prowadzeniu postqpowania w sprawie wydania decyzli o Srodowiskowych uwarunkowaniach
(zgody na realizacjq przedsiqwziqcia);

l) opiniowaniu koncesji na wydobywanie kopalin oraz plan6w ruchu zaklad6w 96rniczych;
m) udzielaniu informacji o 5rodowisku ijego ochronie na wniosek i z urzqdu;

n) realizowaniu dzialarl zwiqzanych z ochronE 6rodowiska, poprzez wskazywanie zagro2e6,

opiniowanie dokument6w o charakterze strategicznym i kierunkowym dla Gminy;

9. prowadzii sprawy z zakresu ochrony przyrody polegajqce m.in. na:

a) wydawaniu zezwoled na wycinkq drzew i krzew6w;
b) realizacji i nadzorze nad wprowadzeniem nowych nasadzei drzew i krzew6w;
c) nadzorze iochronie uiytk6w ekologicznych, przyrodniczych i krajobrazowych;

10. realizowai zadania z zakresu ustawy o ochronie zwierzat w tym:
a) zapobieganie zjawisku bezdomnych ps6w i kierowanie ich do schroniska;

b) opieka nad wolnoiyjqcymi kotami i ich dokarmianie;
c) opieka nad rannymi zwierzQtami dziko 2yjqcymi;

d) przygotowanie program6w opieki nad zwierzqtami bezdomnymi i zapobieganie bezdomno(ci

zwierzqt;
e) interwencyjne zbieranie, transport i unieszkodliwia nie martwych zwierzEt.

ll.realizowai program gospodarki niskoemisyjnej;

l2.wsp6luczestniczyi w opracowywaniu plan6w strategicznych;
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l3.sporzqdzai analizy;
14.w zakresie pozyskiwania 6rodk6w zewnqtrznych:

1) monitorowad mozliwosi pozyskania i wykorzystania 6rodk6w zewnqtrznych z funduszy
europejskich oraz program6w pomocowych na realizacjq zada6;

2) wsp6tpracowai z przedstawicielami instytucji wdraiajEcych, po(redniczqcych izarzqdzajqcych
programami i irodkami pomocowymi przydatnymi w planowaniu rozwoju spoleczno
gospodarczego Gminy;

3) inicjowat i koordynowai prace jednostek organizacyjnych Gminy zaangaiowanych
w realizac.iq projekt6w wsp6tfinansowanych z funduszy europejskich i krajowych;

4) wsp6ldziatac z innymi kom6rkami w zakresie pozyskiwania dodatkowych ir6del finansowania
zada6;

15.w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:
a) przygotowat formularze aplikacyjne oraz re.iestrowai je w bazie elektronicznych wniosk6w

aplikacyjnych;
b) terminowo przygotowai uzupelnienia i wyjainienia dotyczqce zloionych wniosk6w

aplikacyjnych;
c) przygotowai dokumenty niezbedne do podpisania umowy o dofinansowanie projekt6w;

16.w zakresie zarzqdzania projektami ich monitorowania i rozliczenia, w tym:
1) zarzqdzanie projektami w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i program6w

krajowych;
2) sporzEdzanie harmonogram6w wniosk6w o platno6i;
3) prowadzenie monitoringu, kontroli, sprawozdawczo6ci i rozliczenia oraz promocji

przedsiqwziqi dofinansowanych ze Srodk6w zewnqtrznych;
4) wsp6lpracy z instytucjami finansowymi w zakresie zada6 realizowanych przez referat;

lT.inicjowai i wsp6lorganizowai szkolenia, warsztaty iseminaria dla pracownik6w Urzqdu
igminnych jednostek organizacyjnych wzakresie pozyskiwania dotacji irealizacji projekt6w
wsp6lfina nsowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanie material6w
szkoleniowych;

18.wsp6lpracowai z Powiatowym urzqdem Pracy i innymi instytucjami w zakresie aktywizacji
zawodowej bezrobotnych, poprzez udzielanie informacji na temat aktualnych moiliwosci wsparcia
bezrobotnych zamierzajqcych rozpoczQcie dzialalno(ci gospodarczej lub innych dzialarl
umoiliwiajqcych wejScie na rynek pracy;

l9.udzielai pomocy w przygotowaniu wniosk6w o dotacje dla mikro i matych przedsiebiorstw;
20.pomagad mieszkaicom w wypelnianiu wniosk6w o dofinansowanie w ramach realizowanych

zadai;
2l.prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

$ 23'
Do zakresu dzialania Referatu Zam6wieri publicznych i Gospodarki Mieniem naleiy:
1) w zakresie zam6wiei publicznych zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2oo4 r. prawo Zam6wie6

Publicznych:
a) organizowai przetargi i sporzqdzai niezbQdne dokumenty dotyczace zam6wie6 publicznych,

na prowadzone inwestycje i remonty, zgodnie z ustawe prawo Zam6wie6 publicznych;
b) redagowai teksty ogloszeh do Biuletynu zam6wieri publicznych, lnternetu, prasy i na tablicq

oglosze6;
c) prowadzii dokumentacie dotyczqca poszczeg6lnych zam6wie6 z czQsci jawnej przetargu -

otwarcia ofert oraz czq5ci niejawnej - oceny oferU
d) sporzqdzad protokoly postqpowad wraz z wymaganymi drukami Zp;
e) prowadzii korespondencjq z oferentami i Urzqdem Zam6wieri publicznych w czasie

prowadzenia postepowania przetargowego w tym udzielanie wyjasnieri do srwz,
wprowadzenie modyfikacji slwz i/lub oglosze6, zqdanie zlo2enia wyja5nie6 do treici
zloionych ofert;



f) wsp6lpracowai z czlonkami komisji przetargowych i obstugq prawnq w czasie prowadzenia
postqpowania przetargowego;

g) ogtaszai informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty;
h) brai udzial w przygotowaniu um6w na realizacjq przedmiotu zam6wienia;
i) redagowai og.loszenia o udzieleniu zam6wienia;
j) prowadzii rejestr zam6wieri publicznych;
k) archiwizowai dokumentacje przetargowe;
l) prowadzit postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego o warto6ci powyiej 30 OO0

euro bez podatku od towar6w i uslug VAT dla wszystkich kom6rek Urzqdu oraz postqpowad
w zakresie zada6 realizowanych przez kom6rkq bez wzglqdu na warto:ii zam6wienia;

m) wsp6tpracowai z kom6rkami Urzqdu w zakresie zam6wie6 o wartojci do 30 000 euro bez
podatku od towar6w i uslug VAT, m.in. poprzez pomoc w przygotowywaniu niezbgdnych
dokument6w;

n) opiniowai dokumenty przetargowe dla wszystkich zam6wien publicznych realizowane
w U rzQdzie;

o) przyjmowai i rozpatrywaa wraz z komisjq przetargowq wszelkie zastrze2enia iodwolania
wnoszone przez wykonawc6w (bez wzglqdu na wartoii zam6wienia);

p) udzielai odpowiedzi na pytania kierowane przez poszczeg6lne kom6rki w zakresie zam6wieri
publicznych;

q) corocznie analizowai wyniki przetarg6w prowadzonych w Urzqdzie;
r) sporzqdzai roczne plany zam6wieri publicznych dla Urzqdu poprzez okrejlanie, na podstawie

danych uzyskanych od referat6w Urzqdu, rocznej wartoici dostaw i ustug w odniesieniu
do tego samego rodzaju oraz warto5ci poszczeg6lnych robot budowlanych;

s) informowai Urzqd Zam6wieri Publicznych o procesie postqpowafi przetargowych w zakresie
wynika.jqcym z ustawy Prawo Zam6wied Publicznych;

2) prowadzid sprawy zwiqzane z gospodarkq rolnq, weterynariq, leinictwem i towiectwem oraz
ochronq przyrody;

3) prowadzii sprawy zwiqzane z zaliczaniem okres6w pracy w gospodarstwach rolnych
do pracowniczego staiu pracy;

3) poiwiadczai o(wiadczenia o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych;
4) brai udzial w opiniowaniu kredyt6w rolnych oraz udziai w komisjach opiniujqcych w sprawie

zwolnienia z podatku rolnego grunt6w, na kt6rych wystEpila klqska 2ywiolowa;
5) wsp6lpracowai z instytucjami i organizacjami obs'lugi rolnictwa (ODR, lnspekcjq Ochrony Ro5lin,

AgencjE Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa, AgencjQ Rynku Rolnego, WeterynariE);
6) prowadzii zadania z zakresu prawa geodezyjnego i ka rtograficznego:

a) nadawanie nazw ulicom w tym przygotowanie projekt6w uchwal wraz z zalEcznikami;

b) prowadzenie numeracji porzqdkowej w tym nadawanie i porzqdkowanie numer6w
nieruchomo6ci zabudowanych i nie zabudowanych.

7) przygotowad sprawy dotyczqce gospodarowania gminnym zasobem nieruchomo6ci wtym:
a) obr6t nieruchomoSciami: sprzedai nieruchomo5ci w trybie przetargowym

i bezprzetargowym, zamiana nieruchomoSci ,zrzeczenie siq wlasnoici lub u2ytkowania
wieczystego, oddawanie nieruchomo6ci w uiytkowanie wieczyste, darowizna nieruchomo6ci,
wniesienie nieruchomoSci jako wkiad niepieniqiny, oddawanie nieruchomoici w dzieriawQ,

najem, uiytkowanie, uiyczenie, ustanowienie sluiebno6ci gruntowej, oddawanie
nieruchomoSci w trwaty zarzqd oraz jego wygaszanie, nabywanie nieruchomosci na cele

publiczne,

b) podzialynieruchomo6ci;
c) wywlaszczenie nieruchomo6ci: zwrot grunt6w w ramach roszczeri os6b fizycznych, zwrot

grunt6w wywtaszczonych;
d) prowadzenie spraw zwiqzanych z wykupem grunt6w na rzecz Skarbu Pa6stwa oraz akt6w

wlasno5ci ziemi;
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8)

e)

e) prowadzenie ewidencji i zarzqdzania mieniem komunalnym - zabudowanym
i niezabudowanym;

f) scalenie i wymiana grunt6w;
g) komunalizacja grunt6w Skarbu Pa6stwa;
h) wszczgcie i zakonczenie postqpowania rozgraniczeniowego;
i) przeksztalcanie uiytkowania wieczystego w prawo wlasno(ci;
j) regulacja stan6w prawnych grunt6w;
k) darowiznyispadkobrania;
l) wyceny nieruchomo6ci zwiqzane z gospodarowaniem nieruchomoiciami;
m) ustalenie jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomoici w wyniku zmiany

planu zagospodarowania przestrzennego;

n) prowadzenie spraw zwiqzanych z nabyciem, wykupem isprzedaiq darowizn ispadk6w;
o) nadz6r nad Wsp6lnotami Le(no - Gruntowymi;
wydawai zezwolenia na zajecie pasa drogowego;
administrowai budynkami stanowiqcymi wlasno5i Gminy oraz nadzorowai ich stan techniczny
(przeglqdy, remonty, konserwacje) wraz z oplatami za media;
realizowai umowy i rozliczai dofinansowania;
prowadzid inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

10)

11)

I 24'
Do zakresu dzialania Samodzielnego Stanowiska ds. Spolecznych naleiy:

1) prowadzii sprawy o6wiatowe zwiEzane z zadaniami Gminy jako organu prowadzqcego
w zakresie dokumentacji dotyczqcej:

zakladania, przeksztalcania i likwidowania gminnych jednostek o(wiatowych;a

b

c

koordynowania prac jednostek oiwiatowych;
ksztattowania szk6l podstawowych i przedszkoli;

d) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szk6l podstawowych i przedszkoli;
e) naliczania i rozliczania dotacji dla niepublicznych plac6wek oSwiatowych;
f) organizacji dowozu do szk5'l uczni6w idzieci niepelnosprawnych;
g) ewidencji zmian dotyczEcych spelniania obowiEzku nauki;
h) przygotowywania i przeprowadzania konkurs6w na stanowiska dyrektor6w gminnych

jednostek oiwiatowych;
i) przygotowywania i przeprowadzania postQpowad na stopie6 nauczyciela mianowanego;
j) dofinansowywania koszt6w ksztalcenia mlodocianych pracownik6w;
k) nadzorowaniu wymiany iwsp6lpracy miedzynarodowej w dziedzinie oswiaty;
l) sprawowania nadzoru nad gospodarka finansowE plac6wek oswiatowych;

2) realizowai zadania wynikajqce z Programu wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnodci
poiytku publicznego i o wolontariacie;

3) wsp6lpracowat z gminnymi .iednostkami organizacyjnymi w realizacji zadari z zakresu kultury
fizyczne.j i turystyki;

4) prowadzii zadania z zakresu ochrony zdrowia polegajqce m.in. na:
a) przygotowywaniu program6w zdrowotnych;
b) nadzorowaniu realizac.ii oraz ocenie efekt6w program6w zdrowotnych wynikajqcych

z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych istanu zdrowia mieszka6c6w Gminy;
c) przekazywaniu powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych;

5) nadzorowai realizacjq dziatari wynikajqcych z obowiqzuiQcej strategii rozwiazywania
problem6w spolecznych Gminy oraz innych program6w z zakresu pomocy spolecznej;

6) brai udzial w pracach zwiqzanych z planowaniem i realizaciE projekt6w dotyczqcych spraw
spolecznych, finansowanych ze:irodk6w zewnqtrznych, w tym z Unii Europejskiej;
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7) prowadzii sprawy zwiEzane z realizac.iq ustawy z dnia 21 lutego 2O!4 t. o funduszu soleckim
polegajqce m.in. na:

a) obliczaniu wysoko6ci (rodk6w funduszu soleckiego przypadajqcych na dane solectwo;
b) przygotowywaniu wstqpnego planu wydatk6w budietowych zwiqzanych z realizacja

zadai z zakresu funduszu soleckiego;

c) planowaniu, organizowaniu i nadzorze nad wykonywaniem zadah zwiqzanych
z realizacjq funduszu soleckiego;

d) kontrolowaniu wydatk6w dokonywanych w ramach funduszu soleckiego;

e) analizowaniu wykorzystania 6rodk6w funduszu soleckiego;

f) rozliczaniu wydatk6w realizowanych z funduszu soleckiego oraz sporzQdzanie

sprawozdai w tym zakresie;
g) sporzqdzaniu wniosk6w o zwrot z bud2etu paristwa czq6ci wydatk6w Gminy wykonanych

w ramach funduszu soleckiego;

8) wsp6lpracowai z Pelnomocnikiem Burmistrza ds. RozwiAzywania Problem6w Alkoholowych;
9) realizowai umowy i rozliczai dofinansowania;
10) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

s 25'
Do zakresu dzialania Samodzielnego Stanowiska ds. Planowania Przestrzennego i Transportu
naleiy:

1) prowadzii sprawy w zakresie zagospodarowania przestrzennego:

a) prowadzenie spraw zwiqzanych z opracowaniem studium uwarunkowai ikierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Gminy i przedstawianie ich do uchwalenia Radzie

G miny;
b) koordynacja i prowadzenie spraw zwiqzanych z opracowywaniem projekt6w mie.iscowych

plan6w zagospodarowania przestrzennego oraz projekt6w zmian;
c) prowadzenie rejestru miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, w tym

uchwalonych i nieobowiEzujEcych;
d) dokonywanie analizy wniosk6w w sprawie sporzqdzania lub zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowa6;
e) sporzqdzanie wypis6w iwyrys6w z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

f) wydawanie opinii i za6wiadcze6 o przeznaczeniu dzialki w planie zagospodarowania
przestrzennego;

g) rozpatrywanie skutk6w prawnych uchwalania miejscowego planu zagospodarowa nia

przestrzennego;

h) przygotowywanie projekt6w decyz.ii o ustaleniu warunk6w zabudowy i zagospodarowania

terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie

rejestr6w tych dokument6w;
i) przygotowywanie projekt6w decyzji o stwierdzeniu wyga6niqcia decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu;
j) opiniowanie zgodnoici wstqpnych projekt6w podzial6w z planem miejscowym,

zatwierdzanie projekt6w podzialu, prawo pierwokupu;

2) prowadzii sprawy zwiqzane z komunikacja itransportem dotyczacym:

a) funkcjonowania systemu komunikacyjnego i jego rozbudowy;

b) komunikacjizbiorowej;
c) nadzorowania utrzymania wiat przystankowych w naleiwym stanie;

d) przygotowywania opinii dla przewoinik6w w zakresie wydawania zezwolef

na wykonywanie przew6z regularnych;

e) wydawania zezwole6 dla przewoinik6w na korzystanie z przystank6w autobusowych

zlokalizowanych na drogach gminnych;

3) prowadzii gminnE ewidenc.iq zabytk6w;

4) sporzqdzad i aktualizowai oferte inwestycyjna;
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5) podejmowai dzialania zmierzajEce do rozwoju przedsiqbiorczo6ci w Gminie;
6) brai udzial w tworzeniu nowych form pomocy dla inwestor6w i inicjatyw majqcych na celu

aktywizacjq 6rodowiska gospodarczego Gminy;
7) uruchomii, redagowai i prowadzii internetowy portal gospodarczy Gminy;
8) realizowai umowy i rozliczai dofinansowania;
9) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

5 25.
Do zakresu dzialania Pelnomocnika ds. Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych nale2y:

1) realizowai zadania wlasne wynikajqce z ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzeiwo6ci i przeciwdziala niu alkoholizmowi, a w szczeg6lno6ci:
a) przygotowaniu i realizacji zada6 wynikajqcych z Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych;
b) wsp6lpracowaniu z Gminnq Komisjq Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych;
c) przygotowywaniu projekt6w uchwal Rady oraz zarzqdzei Burmistrza w zakresie

wynikajqcym z kompetenc.ii stanowiska;
d) wsp6ludziat w przygotowaniu i monitoring realizacji programu z zakresu

przeciwdzialania alkoholizmowi;
e) obstuga kancelaryjno-biurowa Gminnej Komisji RozwiEzywania problem6w

Alkoholowych w Ogrodzieicu;
2) realizowai zadania wynikajEce z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu

narkomanii, a w szczeg6lnoici:
a) prowadzii dzialalnoii informacyjnE, wychowawczq i zapobiegawczq w celu

przeciwdzialania narkomanii;
b) koordynowai dzialania prowadzonych przez jednostki or8anizacyjne Gminy organizacje

pozarzEdowe w zakresie przeciwdziatania narkomanii;
c) opracowat i monitorowai realizacjq programu dotyczqcego przeciwdziala nia

narkomanii;
3) realizowai zadania wynikajqce z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy

w rodzinie, a w szczeg6lno(ci:
a) wsp6lpracowai z jednostkami organizacyjnymi Gminy i organizacjami pozarzEdowymi

dzialajqcymi na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie;
b) wsp6ldziata w realizacji programu z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie;

4) realizowai zadania wynikajEce z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego io wolontariacie, a w szczeg6lnoSci:
a) ustalaniu tematyki zadaf zlecanych podmiotom niepublicznym z zakresu

przeciwdziaiania patologiom spolecznym na podstawie rozeznanych potrzeb
mieszka6c6w Gminy;

b) organizowaniu otwartych konkurs6w ofert oraz sprawowanie kontroli nad realizacjE
zadari zleconych;

c) wsp6lpracowaniu z podmiotami realizujqcymi zadania zlecone;
d) realizowaniu zada6 zwiqzanych z przekazywaniem dotacji na podstawie um6w

zawartych w trybie ustawy o dzialalnojci poiytku publicznego i wolontariacie;
5) realizowai umowy i rozliczai dofinansowania;
6) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

527'
Do zakresu dzia'lania Pelnomocnika ds. ochrony lnformacji Niejawnych nale2y wykonywai zadania
wynikajqce z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych polegaiEce m.in. na:

1) zapewnieniu ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie 6rodk6w bezpieczedstwa
fizycznego;

2) zapewnieniu ochrony system6w teleinformatycznych, w kt6rych sq przetwarzane informacje
niejawne;
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3) zarzqdzaniu ryzykiem bezpieczeistwa informacji niejawnych, w szczeg6lno6ci szacownie
ryzyka;

4) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepis6w o ochronie tych
informacji, w szczeg6lnoSci okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidenc.ii,
material6w i obiegu dokument6w;

5) opracowywaniu i aktualizowaniu, wymagajqcego akceptacji kierownika jednostki
organizacyjnej, planu ochrony informacjj niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym
w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;

5) prowadzeniu szkolef w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzeniu zwyklych postepowad sprawdzajEcych oraz kontrolnych postQpowa6

sprawdzajacych;
8) prowadzeniu aktualnego wykazu os6b zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo

wykonujqcych czynnoici zlecone, kt6re posiadajE uprawnienia do dostqpu do informacji
niejawnych oraz os6b, kt6rym odm6wiono wydania po(wiadczenia bezpieczenstwa lub
je cofniQto;

9) przekazywaniu odpowiednio ABW do ewidencji, danych z prowadzonego wykazu os6b
uprawnionych do dostqpu do informacji nie.iawnych, a takze os6b, ktdrym odm6wiono
wydania podwiadczenia bezpieczeristwa lub wobec kt6rych podjeto decyzjq o cofniqciu
po6wiadczenia bezpieczeristwa;

10) zawiadamianie ABW, zgodnie z wlaSciwoiciq o przypadkach naruszenia przepis6w o ochronie
informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne" lub wy2szej;

11) prowadzenie kancelarii dokument6w niejawnych (prac ewidencyjno-kancelaryjnych
dokument6w niejawnych zgodnie z ustawE o ochronie informacji niejawnych) zleconych
przez kierownika jednostki organizacyjnej polegajqcych m.in. na:
a) wytwarzaniu dokument6w niejawnych;
b) przygotowaniu urzqdzef ewidencji kancelaryjnej, rejestr dziennik6w ewidencji

iteczek [RTD], dziennika ewidency.jnego [DE], ksiqzkq dorqczed przesylek miejscowych
[KDPM], wykazu przesylek nadanych [WPN], rejestru wydanych przedmiot6w[Rwpl,
innych przydatnych dziennik6w i noinik6w w pracy kancelaryjnej;

c) rejestrowanie material6w i dokument6w niejawnych;
d) przygotowanie przesylek ispos6b ich dostarczenia do adresat6w;
e) rejestrowanie materiai6w i dokument6w niejawnych - otrzymanych;
f) powielaniedokument6wniejawnych;
g) przeglqdy i archiwizacja material6w i dokument6w niejawnych;

12) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

I28'
Do zakresu dzialania Pelnomocnika ds. Rady Mlodzieiowej iSenior6w naleiy:

upowszechniai ideq samorzqdno5ci w616d mlodzieiy i senio16w;1

2

3

4

5

wspieraf aktywno(i mlodzieiy i senior6w w Gminie;
wsp6lpracowai z organami samorzqdu Gminy;
ksztaltowai postawy demokratyczne;
reprezentowai interesy mlodzie2y i senior6w wobec organ5w samorzqdu gminnego,
samorzqdu uczniowskiego i organizacii pozarzqdowych;

5) zapewnii uczestnictwo mlodzieiy i senior6w w iyciu publicznym, w tym w procesie
podejmowania decyzji bezpo5rednio wptywajacych na ksztaltowanie ich postaw

obywatelskich;
7l dzialai na rzecz wsp6lpracy i integracji irodowisk mlodzieiowych isenior6w;
8) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

I29'
Do zakresu dzialania lnspektora Ochrony Danych Osobowych naleiy:

1) informowad Administratora (naleiy przez to rozumied Administratora Ochrony Danych -
Burmistrza), podmiotu przetwarzajEcego oraz pracownik6w, kt6rzy przetwarza.iQ dane
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osobowe, o obowiqzkach spoczywajEcych na nich na mocy RODO lnaleiy przez to rozumiei
rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 20\6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych osobowych) oraz innych przepis6w Unii lub
parlstwa czlonkowskich o ochronie danych idoradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowaf przestrzeganie RODO innych przepis6w Unii lub paistw czlonkowskich
o ochronie danych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwa rzajEcego w dziedzinie
ochrony danych osobowych, w tym podzial obowiqzk6w, dziatania zwiqkszajqce Swiadomoii,
szkolenia pracownik6w uczestniczEcych w operacjach przetwarzania oraz powiqzane z tym
audyty;

3) udzielai na zqdanie zalece6, co do oceny skutk6w dla ochrony danych oraz monitorowanie
jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

4) wsp6lpracowai z organem nadzorczym;
5) pelnii funkcjq punktu konsultacyjnego dla organu nadzorczego w kwestiach zwiqzanych

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o kt6rych mowa w art. 35 RODO, oraz
w stosowanych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszystkich innych sprawach;

6) zapoznawai nowo przyjetych pracownik6w z politykami Administratora z dziedziny ochrony
danych osobowych;

7) prowadzi6 rejestr czynnoSci przetwarzania przez Administratora danych;
8) przygotowai projekty aktualizacji polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych

osobowych;
9) przygotowai projekty um6w na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz

prowadzii ich rejestr;
10) prowadzenie kontroli w zakresie zabezpieczenia dokumentac.ii w Urzqdzie;
11) prowadzii inne sprawy powierzone przez Burmistrza.

Rozdzial V
Zasady podpisywania pism i decyzji

s 30'
1. Organizacjq prac kancelaryjnych w Urzqdzie okreSla rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji ka ncelaryjnej, .jednolitych rzeczowych wykaz6w
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych,
a w zakresie dotyczacym podejmowania rozstrzygniqi i podpisywania r6wnie2 niniejszy
Regulamin.

2. Obieg dokument6w niejawnych okreilajq odrqbne przepisy.

s 31'
Burmistrz osobi5cie podpisuje:

1) zarzqdzenia iregulaminy;
2) pisma zawierajqce o:iwiadczenia woli w zakresie zarzqdu mieniem Gminy, do kt6rych

podpisywania w jego imieniu nie upowainil pracownik6w Urzgdu;
3) pisma zatwierdzajEce o6wiadczenie woli Urzqdu jako pracodawcy, do kt6rych podpisywania

w.jego imieniu nie upowaZnil pracownik6w Urzqdu;
4) decyzje z zakresu administracji publiczne.j, do kt6rych wydawania w jego imieniu nie

upowainil pracownik6w U rzqdu;
5) pelnomocnictwa i upowainienia do dzialania w jego imieniu;
6) pelnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sqdami powszechnymi i organami

administracji publicznej;

7) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, posl5w i senator6w, do kt6rych
podpisywania w jego imieniu nie upowa2nit pracownik6w Urzqdu;

8) odpowiedzi na skargi iwnioski dotyczqce Zastqpcy Burmistrza, Sekretarza oraz Skarbnika;
9) protokoty kontroli przeprowadzonych w Urzqdzie przez uprawnione organy, do kt6rych nie

upowa2nil pracownik6w Urzqdu;
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10) pisma kierowane do organ6w administracji rzEdowej, do kt6rych podpisywania w jego
imieniu nie upowainil pracownik6w Urzqdu;

11) inne pisma, je6li ich podpisanie Burmistrz zastrzegl dla siebie.

I32'
W okresie nieobecno6ci Burmistrza akty ipisma, o kt6rych mowa w 5 31 podpisuje upowa2niony
przez Burmistrza, ZastQpca Burmistrza lub Sekretarz.

5 33'
W ramach podzialu zada6 Zastqpca Burmistrza lub Sekretarz, podpisujE:

1) odpowiedzi na wnioski Komisji Rady;

2) odpowiedzi na skargi na pracownik6w Urzqdu;
3) odpowiedzi na skargi iwnioski mieszkaic6w;
4) odpowiedzi na interpelacje radnych;
5) materialy na sesje Rady przygotowywane w kom6rkach przez nich nadzorowanych;
6) pisma zwiqzane z funkcjonowaniem nadzorowanych jednostek organizacyjnych;
7) odpowiedzi na interpelacje radnych z zakresu spraw finansowych podpisuje Skarbnik,

a z zakresu spraw nadzoru, administracji i organizacyjnych podpisuje Sekretarz.

5 34'
Kierownicy referat6w podpisujq:

1) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzone przez

referat - w ramach upowainienia otrzymanego od Burmistrza;
2) materiaty przedkladane na posiedzenia Komisji Rady;

3) dokumenty w sprawach nale2qcych do referat6w;
4) kopie dokument6w naleiqcych do referat6w za zgodno6i z oryginalem

5 3s'
1. Zastqpca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy referat6w, samodzielne stanowiska

parafujq dokumenty przedktadane do podpisu Burmistrzowi, wymienione w 5 31 pkt 1-6,

a przygotowywane w referatach, nad kt6rymi sprawujE bezpo6redni nadz6r.
2. Skarbnik parafuje dokumenty mogace wywolywai skutki finansowe.
3. Pracownicy parafujE dokumenty przedkladane do podpisu Kierownikom referat6w oraz

pisma kierowane do podpisu bezpo6rednio Burmistrzowi, ZastQpcy Burmistrza lub

Sekretarzowi.
Rozdzial vl

Zasady opracowywania i wydawania akt6w prawnych

S 35'
Burmistrz wydaje akty prawne w formie zarzqdzef, bqdi zarzqdzei porzqdkowych w przypadkach

i trybie okreslonym w art. 41 ustawy o samorzqdzie gminnym.

0 37'
1. Proiekty akt6w prawnych (uchwal izarzqdzei) przygotowujq wlaSciwe rzeczowo kom6rki

U rzQdu.

2. Kierownik referatu lub samodzielne stanowisko pracy przygotowujacy projekt aktu
prawnego:

1) parafu.ie ten projeku
2) przedstawia go do zaopiniowania;

a) obstudze prawne.j;

b) kierownikom innych referat6w - jefli zamierzona regulacja dotyczy zakresu

dzialania tych referat6w;
c) Skarbnikowi - jeili treii aktu wywoluje skutki finansowe;
a) Sekretarzowi;
b) Burmistrzowi;

3) obowiqzek zebrania podpis6w, o kt6rych mowa w ust. 2 ciE2y na autorze projektu aktu
prawnego;

4) autor projektu aktu prawnego odpowiada za stronq merytorycznE aktu;
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5) pro.iekt aktu prawnego, kt6ry wymaga konsultacji spolecznych naleiy przekazai do
Kierownika Referatu Organizacyjnego, celem skierowania go do konsultacji.

s 38'
W Referacie Organizacyjnym prowadzony jest rejestr i zbi6r akt6w prawa miejscowego
stanowionych przez Gminq, kt6ry udostqpniany jest do powszechnego wglqdu.

5 39'
Zasady itryb oglaszania akt6w prawa miejscowego stanowionych przez Gminq okrella ustawa z dnia
20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt5w prawnych.

Rozdzial Vll
Zasady postQpowania przy zalatwianiu spraw indywidualnych oraz skarg i wniosk6w

s 40'
O96lne zasady postepowania w sprawach wniesionych przez obywateli okre5lajE:

1) Kodeks postqpowania adm inistracy.inego;
2) instrukcjakancelaryjna;
3) przepisyszczeg6lne.

I41'
W celu ewidencjonowa nia skarg i wniosk6w wptywajqcych do Urzqdu oraz wnoszonych (do
protokolu) przez interesant6w prowadzone sq rejestry:

1) rejestr skarg i wniosk6w rozpatrywanych przez Burmistrza, prowadzony przez Referat
Organizacyjny;

2) rejestr skarg i wniosk6w rozpatrywanych przez Radq, prowadzony jest przez Referat
Organizacyjny.

$ 42'
1. lndywidualnie sprawy zalatwiane sE w terminach okre6lonych w Kodeksie postepowania

administracyjnego i przepisach szcze96lnych.
2. Pracownicy Urzqdu sq obowiEzani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania spraw

indywidualnych.
3. Odpowiedzialno(i za terminowe i prawidlowe zatatwianie spraw indywidualnych oraz skarg

iwniosk6w ponoszE Kierownicy referat6w, samodzielne stanowiska oraz pracownicy zgodnie
z ustalonym dla nich zakresem obowiqzk6w i odpowiedzialno(ci.

s 43'
Pracownicy Urzqdu zalatwiajacy indywidualne sprawy obowiEzani sA:

1) udzielai stronom wyczerpujqcych informacji;
2) wyja6niai tre(i obowiqzujqcych przepis6w prawa;

3) rozstrzygai sprawy w miare moiliwo(ci - niezwiocznie;
4) uzupelniai brakujqcq dokumentacjq we wiasnym zakresie, je6li niezbqdne dane

sq w posiadaniu innej kom6rki w UrzQdzie;
5) informowat strony o stanie zalatwiania ich sprawy;
6) powiadamiai strony o przedluieniu terminu zalatwienia sprawy w przypadku zaistnienia

takiej konieczno(ci;
7) informowai strony o przyslugujqcych im 6rodkach odwolawczych (lub Srodkach zaskarienia)

od wydanych rozstrzygniqi.

5 44'
Burmistrz przyjmuje interesant6w w ramach skarg iwniosk6w w ka2dy poniedziaiek w godzinach
urzqdowania.

Rozdzial Vlll
Postanowienia kofcowe

S 4s'
Dla wdro2enia postanowieri niniejszego Regulaminu oraz wladciwej organizacji pracy w urzqdzie
kierownicy referat6w oraz kierownictwo Urzqdu, kt6remu podlegajq samodzielne stanowiska pracy:
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1) opracowujE zadania dla poszczeg6lnych stanowisk pracy iustalaja zakresy czynno6ci dla
podlegtych pracownik6w, okreilaiEce w szczeg6lno6ci:

a) wykaz zada6 powierzonych pracownikowi do realizacji;
b) podleglo3i sluibowq pracownika;
c) zakres odpowiedzialno jci pracownika;

ustalajE dla kom6rek rzeczowy wykaz akt;
zapewniajq warunki wdroienia i przestrzegania postanowie6 niniejszego Regulaminu
w kierowanych przez nich kom6rkach.

I45'

2l
3)

spory kompetencyjne pomiqdzy kierownikami referat6w wymagaiEce zmiany Regulaminu rozstrzyga
Burmistrz, a pozostale Zastqpca Burmistrza lub Sekretarz.

E47'
Zmiany Regulaminu dokonuje siq w formie przewidzianej do jego nadania.

Bu iGminy

Anna Pil $pryclu
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