
BURMISTRZ
DOBRODZlENIA

Z A R z Ą D z E N I E Nr s.0050.103.2015

Burmishza Dobrodzienia z dnia 03 września 2015i
w sprawie ReguJaminu Organżacy jnego

Urzędu Mieiskiego w Doblodzieniu

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 malca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z2073l. poz.594 z późn. zrn ) zarządzam, co następuje:

Nada|ę Regulamin or8anŁaryiny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzeńa.

§2

Traci moc ZarządzeŃe Nr 30/2011 Burmisfuza Dobrodzieńa z dńa 04,o4.2o11,r.

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
otaz Zatząd,zeńe Nr s.0050.115.2013 Burmistrza Dobrodzienia z dńa 21,,10.2o73r.

w sprawie zm)arly zarządzeńa Nr 30/2011 Burmistrza Dobrodzienia z dnia
O4.04.2O71l. w splawie Regulaminu Organizaryjnego Urzędu Miejskiego
w Dobrodzieńu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§1

§3
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Załącznik Nr 1 do Zarząclzenia Nr S,0050,103,2015
Burmi§trza Dobrodzienia z dnia 03 łtrześnia 2015r,

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIECO
W DOBRODZIENIU

Msia Urzędu

Misją Urzędu Miejskiłgo w Doblodzieńu jest zapeumiłnie profesjortahli, ftełelnei, skuteczfti
i przyjmnej obsłu§ klientów oraz stałe podl-loszenie stąldardu śuiadczonych usług poprzez:

1. sprąu,ne i k mpetent e ząłątwianie sPfąw w mńliwie Mjszybszym terminie-
2- stos,|oąnie skutecznych metod komunikouinia się z mieszkĄńcami.
3. Dos|afialeflie i przvstosowanie bazy lokalotlło-technicznej umńliwĘącej sprauną obsługę

fiieszkańcóu.
4. Umacnianie wizerunku Ur4du jako insĘtucji przy jaznĄ i przejzystej .

5. Podnoszenie kuąliftkacji pracownikow Urzędu Miej skiego w Dobrodzieniu.

Rozdział I.
Postanowienia wstęPne.

§1.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu zwany dalej
Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miej§kiego w Dobrodzieniu zwanego dalej

Urzędem na czas pokoju oraz na czas zewnętrznego zagrożrńa bezpieczeństwa

Pań§twa i wojny;
2) organŁację Urzędu;
3) zasady funk§onowania Urzędu;
4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególrrych komórek organizacyjnydt

(referatów, samodzielnych stanowisk Pracy) w Urzędzie.
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§2.

Ilekroć w Regularninie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dobrodzień;
2) Radzie - należy przez to rożumieć Radę Mieiską w Dobrodżieniu;
3) Utzęd,zie - Ąależy ptzez to rozunrieć Urząd Miejski w Dobrodzieniu;
4) Burmi§trzu, Zastępcy Burmistrza. Sekr€tarzu, Skarbńku, Z-cy Kierownika USC

należy płzez to rozumieć odpowiednio: Burmistrz DobrodzieŃą Zastępca
Burmistrza Dobrodzienią Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz z-cy Kierownika
Urzędu Stanu Cy.wilnego w Doblodzieniu,

§3.

1. Urząd je§t jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd iest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Ulzędu jest miasto Dobrodzień.
4. Urząd czyrmy jest od Poniedziałku do Piątku w 8odzinach od 7e do 15s,

Rozdział lI.
Załres działania i zadania urzędu.

§4.

Urząd działa w oparciu o:

1) u§tawę z dŃa 8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym pz. U. z 2073 t- poz. 594
z późr. nn.\;

2) statut Gminy,
3) stafut Urzędu;
4) niniejszy Regulamin;
5) regulaminy i instrukcje wewnętlzne wydarte ptzez Burmistlza w formie

zatządzeria.

§5.

1. UIząd stanowi aparat pomo(rriczy Burmistrza, Rady i jej komisji olaz innych
organów funkcjonujących w stluktulze Gminy.

2. Do zakresów działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego
wykonania spoczywającyó na Crninie:
1) zadń własnyó;
2) zadari zleconych;
3) zadari wykonywanych z zaklesu administracii rządowei na Pod§tawie

przepisów ogólnie obowiązująrych;



4) zadń łłlkonywanych na Podstawie porozumienia z organami adminishacji
rządowĄ;

5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze polozumienia
między8minne8o.

Część III.
Zasady fulkcjonowania urzędu.

§6.

Urząd działa wedfug następujących zasad:
1) praworządności;
2) służebności wobec społeczności lokalnej;
3) racjona]nego gospodarowania mieniem publicznym;
4) iednoosobowego kierownictwa;
5) Planowania Pracy;
6) kontroli zarządczej;

Ą podziŃu zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki
ol8anŁacyjne Urzędu oraz wzajemnego współdziałania.

§7.

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadari Urzędu działają na
podstawie i w glanicach plawa i obowiązaŃ Ę do ścisłe8o jego przestrzegania.

§8.

1. GosPodaTowanie środkami rzeczo\/vyl^i odbywa się w sposób ra§onalny, celowy
i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szcze8ólxej starainości w zalządzafiu
rnieniem komunalnym,

2. ZakuPy i inwestycje dokonl.wane są po wyborze naikorzyshiejszej oferty, z8odnie
z PrzePisami dotyczącymi zamówień publicznych i re8ularninu udzielania
zamówień publicznych od 15.000 eulo do 30.000 euro.

§9.

1. Urzędem kieruje Burmi§trz przy pomocy Zastępcy, Seketalza i Skarbniką którzy
ponoszą odpowiedziatność Przed Burmistrzem za realizację swoió zadali.

2. Wykonując wyznaczone plzez Burmistza zadania, Zasłępca Bur:mistrza zapewnia
w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiążanie problemów wynikaiących
z zadań Gnńy, a zastępując Burmistrza w cż),.nnościaó nadzoruie i kieruje Pracą
Urzędu i irrnych jednostek organżacyjnyó Urzędu.
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3. sekretarż w zakłesie ustalonym przez Burmistrza zapewnia sPrawne
funkcjonowanie Urzędu i warulki jego działanią a także organizuje pracę Urzędu
oraz nadzoruje działalnośc referatu or8aniżacyino-samorządowe8o.

4. Do zadań Skarbnika należą kompetencje określone u§tawą o samorządzie

8minnym olaz zadania powierzone mu plzez or8any Burmistrza oraz nadzoruje
działalność referatu finansowo,budżetowe8o.

5. Kierownicy referatów Urzędu kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniajacy
optFnalną realiza§ę zadń referatów i Ponoszą za to odpowiedżiahość przed
Burmistrzem.

6. Kierownicy referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych
im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

§ 10.

1. Komórki organizaryjne Urzędu realizują zadania wynikające z przepisów prawa
i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Komórki organżaryjne Urzędu są zobowiązarte do wspołdziałania
w szczególnoścl w zakresie wlłniany informacji i wzajemnyó konsultacji.

3. Ulząd w warunkaó zewnętrznego za9roźr-Iia bezpieczeństwa pństwa i wojny
tak dfu8o, iak to możliwe, ńrnłcjonować będzie z zachowaniem strułtur
organizacfnych obowiązującyó w czasie pokoju. W razie pofuzeby mogą być
wprowadzone zmiany w struktulze or8anizacyinej Urzędu.

Rozdział IV.
Struktura organizacyjna Ulzędu.

§ 11.

Strukturę organizacyiną Urzędu stanowią:
1. KierownictwoUizędu:

1) Burmistrz - slłnbol B
2) Zastępca burmisnza - sr. flbol z
3) Sekretarz- qłnbol S
4) 9karbnik - symbol SK

2. Komórki organizacyjne Urzędu oraz samodżelne stanowiska:
1) Referat OrganŁacyino-Samorządowy - s}mbol ORG
2) Refelat Spraw Ob},watel§kich - symbol SO
3) Referat Finansowo-Budżetowy - symbol FB
4) Referat Gospodalki Komunalnei i Gospodarki Gruntami - §},mbol GK
5) Refelat Rozrłoiu Gospodarczego lrrwestycii, Ocfuony Srodowiska i Promo§i -

s},Inbol RG
6) Urząd Stanu Cywilnego - ry.rnbol USC
7) Radcy prawni - symbol RP



8) Samodzielne stanowisko ds. handlu - qrmbol HU
9) Samodzielne stanowisko ds. rolrrictwa i leśnictwa - symbol RL
10) samodzieLre stanowisko d§. budownictwa - s}.,rnbol BLID
11) Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej - symbol OC
12) samodzielne stanowisko ds. ocfuony Ptzeciwpożarowej - symbol oP
13) Samodzielne stanowisko ds. informatyki - symbol INF
14) samodzielne stanowisko ds. bhp - symbol BHP
15) samodzielne stanowisko ds. kontroli * rymbol KW

3. ReferaĘ dźelą się na stanowiska placy.

§ 12.

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) zastępca Kierownika Urzędu Stanu cywilne8o i KieTownik Referafu SPraw
ob}.watelskich;

2) Kielownik Referatu or8anizaryjno-Samorządowego;
3) Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego lub z-ca Skarbnika;
4) Kielownik Referatu GosPodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami;
5) Kierownik Refelatu Rozwoju Gospodalczego, InwesĘcji, Oórony Środowiska

i Plomocji,

§ 13,

Burmistrzowi bezpośrednio Podlega: Zastępca Burmistrzą sekretarą Skarbnik, z-ca
KieI. Usc, radcy prawni, referat rozwo'u gospodarczego, inwesĘ§i, ocfuony
środowiska i promocji samodzielne stanov/isko ds. oórony przeciwpożarowej.
samodzielne stanowisko ds. handlu, samodzielne stanowisko ds. budownictwa,
samodzielrre stanowisko ds. obrony cywiliei i PPoŁ samodzielne stanowisko
ds. kontroli, pełnomocrLik ochlony informacji ńeiawnyó samodzie]rre §tanowisko
ds. bhp.

§ 14.

Zastępcy Burmistrza podlegają bezPoślednio leferat 8o§Podarki komuna]nei
i 8osPodarki gruntami oraz samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa.

§ 15.

Sekretarzowi podlegaja bezpośrednio leferat or8anŁacyjno,samorządowy oraz
infoTmatyk,
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§ 16.

Skarbnikowi podlega bezpośredŃo reIerat finan§owo-budżetowy.

§ 17,

Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załączrik nr 1 do nirriejszego Regulaminu.

Rozdział V.
Zakresy działania Burmi§trżą Za§tępcy Burmi§ttza, Sekretarza, Skarbnita,

Referatów i Samodzielnych Stanowisk.

§ 18.

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególrrości:
1. ReplezentowaŃe Urzędu na zewnątrz.
2. Kielowanie bieżąqmi sprawami Gminy olaz kierowanie Urzędem.
3, Podejmowanie czynrrości w sprawach z zakresu prawa pracy i wyaaczanie

innych osób do podejmowania tych cz}Tmości.
4. Wykonpvanie uprawnień zwierżchnika sfużbowego w stosunku do pracowników

Urzędu olaz kierowników gmirmych jednostek organizacyjnych.
5. ZatrudŃanie i zwalnianie kierowników gminnyó jednostek organizacyinych.
6, Gospodarowanie mieniem komuna]nym,
7. Powielzanie określonych spraw Gminy w swoim imieniu ZastęPcy Burmistfza lub

sekreta rzowi.
8, Upoważlianie swoie8o Zastępcy, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu

do wydawania w jego imieniu decyzii administracyjnych w indylłridualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej.

9. Organżowanie akcji ratowniczych w przi.padku klęsk ży,wiołowych.
10. Określanie sposobu wykonywania uówał.
11. Przfmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od ZastęPcy Burmistrza,

Sekretarza, Skarbniką Kierowników iednostek organizaryjnyó Gminy
i od pracowników samorządorłych upoważŃonyó przez Burmistlza
do wydawania w je8o imieniu decy4i admini§tracyjnyó.

12. Ogólny nadzór nad prawidłowyn wykonywaniem przez pracowników Urzędu
czl.nności kancelaryjnych.

13.Rozstrzy8anie sPoTów komPetencyjnych między komólkami olganizacin}Tni
Ulzędu.

14. Wykonywanie innych zadari i obowiązków nałoźonych obowiązując},mi

PrzePisami,
15. Pełnienie funkcji Szefa Obrony Cy,wilnej Gminy.
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16. Opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie
i odwoł,wanie pogotowia alarmu pTzeciwpowodziowego.

17.Kierowanie działaniami związartymi z monitorowarriem, planowaniem,
reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na tereńe Gminy.

18. Nadzór nad wykonaniem zadań związanyó z obrorrnością w zakresie:
1) plalowania operaryjnego;
2) doręczenia dokumentów powołania do czynne| shżby wojskowej w Ębie akcji

kuńerskiej;
3) Plzy8otowania podmiotów leczniczych na potrzeby obrome Państwa;
4) uruchamiania i funkcjonowarria stałego dyżuru;
5) nakładania i realŁa§i świadczeń osobistych i lzeczowych na rzecż obrony;
6) rejestracii i kwalifikacji wojskowej;
7) reklamowania pracowników od obowiązku pehdenia czynnej shźby wojskowej

W ra7ie o8łoszenia mobilizacji i czasie wqny,

§ 19.

Do zaklesu działania i kompetencji ZastęPcy Burmistrza na|eży w szczególloś(f:
1, Podeimowanie cąmności kierownika Urzędu pod ńeobecność Burmistfza

lub wynikającej z ńnych przyczlm niemożności pehieńa obowiązków ptzez
Burmistrza.

2. W porozumieniu z Sekletalzem przygotolĄywanie proiektów zakrcńw cz}nności
i odpowiedzialności bezpośrednio podległych mu placowników.

3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętlzlych
i wewnętlzfiyó dotyczącyó spraw Ędąryó w zalresie zadań i komPetencji
za§tępcy Burmistrza.

4. Prowadzenie powielzonyó przez Burmistrza §Praw Cminy z zakre§u 8ospodafki
komunalnej, 8runtami, mie§zkaniowej oraz rolnictwa i leśnictwa.

5. Organżowanie wspołpracy Gminy 7 7aglanjcą.
6. Wykonywanie irnych zadń na polecenie lub z upoważnieŃa Burmistrza.

§ 20.

Do załlesu dżałalia i kompetencji sekretarza należy Prowadzmie powierzonych
plzez Burmistrza §praw Gminy a w szczególności:
1. ZaPewnienie sPrawne8o funkcionowania Urzędu.
2. Sporządzanie projektu regulaminu organizaryjnego Urzędu i czuwanie nad jego

aktualizacją.
3. Sporządzanie pĄektów §truktury olganizaryjnej Urzędu.
4, oPracow}-wanie Proiektów Podziafu referatóW na stanowiska pracy,
5. OpTacow},wanie zakresów cz}ryności na stanowiskach pracy.
6. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanyó ze stosur <iem pracy oraz

akt osobowych pracowników, min:
1) przytotowywanie pĄektów planów urlopów wlpoczynkowych;
2) przygotow},wanie i wydawanie świadectw placy;



3)or8anizowanie, PlzeProwadzania okre§owych ocen kwalifikacyjnych

pracowników Urzędu;
4) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych - nadzór,

7. Nadzói nad otganizacją prary w UIzędzie, prowadzenie spraw związanych

z doskonaleniem kadr, oraz nadzorowanie sptaw z zakresu zatządzańa

Pelsonelem.
8. irzedkładanie Burmistrzowi propozygi dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

9. Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcja

kancelaryjną.
10. Przfmowanie ustnyó oświadczeń woli spadkodawcy,

11. Pełnienie furrk§i Pełnomocrrika Burmistrza do spraw wyborów (ulzędnika

wyborczego).
12. Koordynacia i organizacja spraw nviązanych z wyborami i spisami,

13. Nadzorowanie prac związanych z udostępnianiem inlormacji plńllcznej przez

Pracowników Urzędu.
14. irzeprowadzanie kontroli terminowe8o żałatwiania skarg i wŃosków przez

merytoryczne komórki Urzędu.
15, Prowadzenie przesłuchń świadków w celu udokumentowania

zatrudnienia,
16. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem shżby przygotowawcze',

17. Sprawowanie nadzoru nad realŁacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych

i wewnętrznych doĘczących spraw będących w zakresie działania i kompetencji

sekretarza.
18. Prowadzenie dokumentacii związanei z Podziałem administracyjnyrn Gminy,

19. Nadzór nad przygotowaniem mateńałów na Sesie Rady i posiedzenia Komisji,

20. NadzóI nad prze§tlzeganiem dysc}?liny pracy,

2l. Organizowanie wspóĘracy Cminy z zagranicą,

22. Spiawowanie nadzoru nad przygotowaniem materiałów do BiuleĘnu InIormacji

euUtcznej i ich udostępnianiem zgodnie z u§tawą o dostępie do informacji

publicznej.
23. Uczestniczenie w realiza§i zadań oblony cywilnej, zatządzania kryzysowego

i splaw obronnyó.
Zł. Wykonywanie innych zadari na polecenie lub z upowźnieńa Burmisłr:za,

§ 21,

Do zadń skaibnika należy:

1. Przy8otowanie proiektu uchwĄ budżetowei Gminy wlaz z częścią opisową,

Z. nrzyloto*anie projekfu uchwały w sprawie wieloletsriej prognozy finansowej,

s. Sp.uio-unie nadzoru nad realizacja budżetu i inJormowanie o jego przebiegu,

ł. Sporządzenie projektów zatządzeń i uówał dotyczących zmian w budżecie

oiaz zmian uchwĄ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

5. Kontra§y8nowanie dokumentów stanowiących Podstawę do powstania

zobowiązań f inarrsowych.
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6. Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z konEoli zewnętrznych
i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zaklesie obowiąZków
i kompetenqi skarbnika.

7. Nadzór nad prawidłowością udzielania pomocy plzedsiębiolcom.
8. Opracowanie i przekładanie sprawozdań budżetowyó i finansowych Gminy.
9. Opracowanie planu wykonawczego budżetu.
10. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalrryó.
11. Przy8otowanie informacji o plzebiegu wykonania budżefu za I Póhocze

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za dany rok.
12. Akfualizaga planu finansowego w zakresie doóodów i wydatków.
13. WspĘraca z RIO, bankami i Urzędami Skarbowymi.
14. Wykonanie inrrych zadń przewidzianych plzepisami prawa oraz zadń

wl,nikaiących z poleceń lub z upoważnienia Burmistrza.

§ 22.

Do wspólnyó zadań referatów i samodzielnyó stanowisk należy w szczególności:
1, Kooldynowanie i st},rnulowanie procesów rozwoju społeczno,gospodarczego

Gminy.
2. ZaPewnienie właściwej i terminowe' lealizacji zadń.
3. Wspołdziałanie z organami samorządow},:rrri, or8anizaciami Pazarządowyi|i

i organizacjami społecalo-politycznymi na terenie Cminy.
4. Wspołdziałanie z właściwymi organami admini§traqi rządowej.
5. Rozpatrywanie skarg wniosków, petycji i inteĘelacii wedfug właściwości.
6. Ęracowywanie propozycji do projektów wielolehrich programów rozwoju

w zakresie swojego działania,
7. PlzybotowywaĄie okTesowych ocen, analią inJormacji i sprawozdń z rca]jzaąi

zad,ń.
8. Stosowarrie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
9, Realizowanie zamówień od 15 000 euro do 30 000 euro zgodnie z regulaminem

udzielania zamówień publicznyó.
10. Plzy8otow},wanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej i ich

udo§tępniarde oraz udzielanie informacii publicznej z8odnie ze swoim zakresem
cz}Tutości i z usta\^/ą o do§tęPie do informacii Publicznei.

11. Pomoc Radzią właściwym rzeczowo komisjom Rad, Burmistrzowi i jednostkom

Pomocnicz},Tn Gminy w wykony,waniu ich zadań.
12. Realizacja zadań wynikających z konttoli zarządczĄ,
13. Wspołdziałanie ze Skarbnikiem przy oPracowywaniu materiałów niezbędnyó

do przygotowania proiekfu budżefu Cminy.
14, U§plawnianie Własnei or8aŃzacji, metod i form Pracy.
15. Realizaqa zadń dotyczących splaw obronnych i zatządzania kryzysowego

w zakresie:
1) udziafu w opracowaniu i ałtualizowaniu (zgodńe z wytyczn},ni i posiadan},ni

komPetencjami) - Kajt Realizacji Zadań operaryjnych;
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2) realizowania zadań obronnyó dotyczących oblony cywilnej i zaęĄdzania
kryzysowego wynikająrych z wydanych aktów prawnych oraz ujętyó
w Kartach Realizacji Zadari operacyjnyctu

3) udziafu w orgalizowanych szkoleniach obronnych z zaklest'r oblony cywiliej
i zanądzaĄia kryzysow ego.

16. Wykony,waŃe zadań przekazanych do rea|izaĄi przezBurmistrza.

§ 23.

Do zadń Referatu Organżacyjno-Samorządowego należy:
1. Zapewńenie sprawnei olganizacii i funkcjonowania Urzędu poprzez:

1) obsfugę sekretariafu Burmistrza i Zastepcy Burmistru a;

2) przimowanie, Iejestraqa pism i dokumentów iłpły,wających do Urzędu
i przekazywanie ich poszczegóJnym komórkom;

3) wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji urzędowei dlo8ą [rocztowł
4) Prenumeratę i rozdział wydarł,nictw urzędowych oraz prasy;
5) wl,wieszanie ogłoszeń urzędowych na tablicach informacyjnych Ulzędu

i prowadzenie ewidencji tych ogłoszerl;
6) obsługa centrali telefoniczrrej;

4 or8anŁowanie sPotlali Burmishza i Za§tępcy Burmistrża.
2. Zapewnienie prawidłowej obsfugi obywateh przezUrząd.
3. Prowadzenie: ewidencji czasu pracy pracowników, rejestru pieczęci urzędowych.
4. Pomoc w o!8anżowaniu wyborów i referendum.
5. Prowadzenie Plocedury i reiestru przyjmowania i załatwiania skar& wniosków

i petycii wpł.waiących do Urzędu Miejskiego.
6. PlowadzeŃe aichiwum zakładowego.
7. Ewidencja wliosków pracodawców zgłaszającyclt Iakt zawarcia umowy

z pracownikiem rrrłodocianym, analiza dokumentacii i przygotowanie decyzji
w sprawie wypłaty pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia
młodocialego placownika.

8. Prowadzenie spraw związanych z ochloną zdlowia na telenie Gminy Dobrodzień.
9. obsfuga Rady i Komisii stałych Rady Miejskiei, m.in.:

1) Przy8otowywanie i obsfuga posiedzeń Rady Miej§kiej Komisii stałych Rady;
2) sporządzańe protokołów z Sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komi§ii §tałych

Rady;
3) ewidencjonowanie t przekazywanie interpehqi radnych odpowiednim

referatom)
4) PTzekaz}.wanie uchwał Rady organom nadzoru oraz do Dzierurika Urzędowego

Województwa opolskiego;
5) przekazywanie uchwał Rady właściw},rn referatom i iednostkom

or8anŁacyjnym;
ó) udostępnianie ob},watelom dokumentów wynikających z zadari publicznych

realizowaiych przez Radę w t}.rn Protokołów z posiedzeń Rady i Komisji;

Ą Plzy9otowanje lozliczeń finansowych zwl{,arvch z dietami radnych;
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8) prowadzeńe spraw związanydt z wyborami ławników.
10. Plowadzenie sPraw związarvdtzwyborami sołtysóY/ i rad sołecKń.
11. Prowadzenie §ptaw zwięanydt z tulduszem sołeckim,
12. ZaopaĘ,wanie Uzędu w arĘkuĘ biurową środki czystości, meblą sprzęt

biurowy i pozostałe w}Tpsażenie.
13. Gospodarka odzieżą oóronną i loboczą.
14. Koord}-nacja cąTirlości zwiry,aĄyń z prowadzeŃem bieżącyó remontów

w Pomieszczeniach Utz4du oraz nadzór nad sPTawami gosPodarcą,mi.
15. zaPewnienie czystoścl estetyki budynku i biur Urzędu w §-.rn nadzór nad

pracownikami obsfu gi Urzędu.
16. Wykon},wanie innych zadń zleconych przez Burmistrza,

§ 24.

Do zadń Referatu Spraw Obywatelskich i należy:
1. Prowadzenie spraw ewiden§i ludności:

1) IEestracja zadali wynikającyó z prowadzenia Powszechnego Elektlonicznego
Systemu Ewidenqi Ludności PESEL w 5łn:

a) zameldowania na pobyt stały i Pobyt czasowy,
b) wymeldowania z pobytu stałe8o i pobyfu czasowegą
c) zgłoszenia wyiazdu poza granice RP na pobyt czasowy oraz Powrotu

z y{ńazdju Poza granjce RP trwaiące8o dfużej niż ó miesięcy,
2) prowadzeńe w formie elektronicznei reje§tru mie6zkariców i leiestru

zamieszkania cudzoziemców;
3) wydawanie zaświadcżeń z akt ewidencii ludności na wniosek strory
4) wysyłalie zleceń w systemie PESEL do właściwych organów 8mń w celu

usuwania niezgodności w danych adresowych;
5) realizacja zleceń w systemie PESEL przesłanych przez irure or8any 8min w celu

usuwania niezgodności w danych adresowyc}u
6) nadawanie osobom nr PESEL zgodnie z ustawą o e,iłidencji ludności;
7) udostępnianie danyó z lejestru mieszkańców oraz z reje§tru zamie§zkania

cudzoziemców na wnios€k w formie Pisennei lub w formie dokumentu
elektroniczne8o;

8) prowadzenie postępowń administracyjnyó w sprawach o wlłneldowanie,
zarneldowanie oraz uchylenia czrTrności materialno-techrricznych oIaz wydanie
w tych sPrawach decyzji administracyjnyó;

9) reie§tracia zgłoszeń meldunkowyó cudzoziemców;
70) sPolżądżanie ze§tawień w zal<re§ie kontroli obowiązku szkolrrego i obowią2ku

nauki dzieci i młodzieży w wieku 3-18 laĘ
11) sporządzanie wykazów w splawie reiestracji osób na potlzeby prowadzeŃe

kwa]ifikaqi wojskowej;
12 sPoIządzanie sPrawozdawczości statystycznych w załre§ie ewidencii ludności.

2. Obsfuga Ęestru dowodów osobisĘch:
1) przlmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistyó;
2) postępowanie z wl,rnianł r.nieważŃeniem i utratą dowodów osobi§tych;
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3) prowadzenie rejestru utraconych, uniewżnionych i uszkodzonych dowodów
osobi§tych;

4) wydawanie zaświadczeń z Reiestrów z Dowodów osobistych;
5) sprawy związane z udostępnieniem danych w Ębie jednostkowym,

udostępnienie dokumentacii związanych z dowodem osobistym;
6) wydawanie decyzji administraryjnej o odmowie wydania dowodu osobistego;

Ą wydawanie decyzji o odmowie udzielenia informacii z re'eshu dowodów
osobistych;

8) zakładanie kopert dowodowych zgodńe z numeracią.
3. Splawy wojskowe:

1) przeprowadzenie reiestracii i kwalifikacji woiskowei;
2) uznawanie żołnierzy zasadńczęj sfużby wojskowej za posiadających

na wyłącznym utrz}-rnaniu członłów rodziny, uznawarrie żokterza
za niezbędnego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
orzekanie w sprawach rekomPensat uhacone8o l.,..Ęaglodzenja Pruez
żołrieży rczerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz zasiłków dla osób

Pełniących sfużbę zastępczą uznanych za posiadaiących na wyłącznym
utrz}łnaniu członka rodziny.

4, Przeprowadzenie spraw z zakresu oórony danych osobowyó,
5. stały rejestr wyborców:

1) prowadzenie i aktualizaqa §tałego rejestru ł!ryborców;
2) §porządzanie §pisów wyborców;
3) sPorządzanie sPisów oób uprawnionych do wzięcia udziału w ieferendum,

wydawanie decyii o wpisaniu bądź odmowie wPisania do stałego leiestru
wyborców.

6. Wykonywanie irmych zadń zleconych Plzez Burmistrza.

§ 25.

Do zadań Referatu Finansowo,Budżetowego należy:
1. Prowadzenie raóunkowości budżetowE Urzędu olaz Budźetu JST,

a w szczegóJności:
1)kompletowanie dokumentów księ8owych, dekretowanie i przy8otowanie

do księgowania;
2) kontrola formalno-lachunkowa dowodów księgowych;
3) dokon1,,wanie płatrrości z rachunków bankowych;
 )bieżące ewiden§onowanie zdalzeń gospodarczych dotyczącyó dochodów

i wydatków budżetowych jednostki budżetowej i jednostki samorządu
terytońalneto;

5) §porządzarde sprawozdari budżetowych i finansowych;
6) uruchamianie środków finaruowych dla poszczegóInych j€dnostek budżetowych

gminy;
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7)plowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowaria łłldatków
budżetowyń uiętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz
wydatków budżetowych przysĄch lat;

8) prowadzeńe ewidencji k§ięgowej maią&u trwałego;
9) ewidenqa druków ścisłego zarachowania.

2. Wspołdziałanie z organami finansowymi, Regionalną Izbą Rachunkową lzbami
i Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Llbezpieczeń Społecznych i ban&ami.

3. Prowadzenie spraw facowych:
1) §porządzanie list 1ńac i obliczanie zasiłków pracowników Urzędu;
2) sporządzanie list z dietarni dla radnych;
3) sporządzanie i roz]iczarrie deklaracji ZUS otaz Prowadzenie sptaw związanych

z ubezpieczeniem społecznl-rn pracowników;
4) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobku na żądanie pracownika;
5) prowadzenie ewidencji z tyhrłu umów żeceń i o dzieło sprawdzanie

raóur <ów, obliczanie podat}u, rozliczanie z Urzędem skarbowym -
plowadzenie rozliczeń rocznych olaz miesięcznych;

6) prowadzenie kart zasiłkowych osób plzebywaiąrych na L4 płatnych z fundu§zu
płac i ZUS-v;

7) prowadzenie kart wyna8rodzeń Pracowników Urzędu;
8) naliczanie i lozliczanie poda&u dochodowego od osób fĘcanych pracowników

Utzędu;
9) sporządzanie rocznych rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych

dla pracowników Urzędu, rądnydl umów zleceń itd.
4. Wystawianie faktur VAT.
5. Prowadzeńe ewidencii nabycia i sPrzedaży vAT olaz sPorządzanie deklaracii

vAT.
6. Prowadzenie obsfugi kasowej jednostek budżetowych,
7. Prowadzenie rachunkowości podatkowej Urzędu:

1) wymiar podatków i opłat lokalnych;
2) prowadzeńe ewidencii księgowej podatków;
3) windyka§a zaległości z tyt. Podatków;
4) przygotowanie deryzji dotyczących ulg i umorzeń podatkowych;
5) sporządzanie sprawozdń podatkowyó;
6) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepińw podatkowych przez

podatników;

ą spoTządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
8) wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodalstw rolnych;
9) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatlach.

8. Rozliczanie dotacji udzielnych z budżefu 8miny.
9. Rozliczanie inwentaryzacji.
10. Kierownik Referatu Finan§owo-Budżetowego zastępuje Skalbnika Gminy podczas

jego ńeobecności.
11. Wykonywanie irnych zadań zleconych przez Burmistrza.
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§ 26.

Do zadań RefeTatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami należy:
1. W załresie gospodarki komunalnej:

7) zalladalie i zatządzanie cmentalzami komunalnych oraz ich likwidacja;
2) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentalzami wojemymi

i cmentalzami ńecz},nnyrni pozbawionymi opieki;
3) gospodarka zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowltni;
4) zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwalrrianjrm

z zakładów kamych;
5) nadzór nad prawidłową gospodarką lasami komunalny,mi;
6) nadzorowanie inwestycji drogowych i mostowych oraz załządzarie siecią dróg

b ędący dt w zat ządzie Gminy;
ł nadzór i kontrola działalności komunalnej w załresie:

a) utrzymania zieleni miejskiej,
b) utr4,łnania czystości i rrorządku na terenie Gmin,
c) zimowego utrzymania szlałów komunikacyjnycĘ będących w zalządzie

Gmirry,
d) organizacji targowiska,
e) zuĄcia energii elektrycznei,
8) prowadzeŃe spraw Gminy dotyczących oórony zaby&ów,
9) ocfuona wód i oórona przed powodzią.

10) przygoiowywanie projektów rczstrzy4ńęć, opinii i wniosków w zakresie
§tanowisk organów Gminy, dotyczących za]iczenia dlóg do poszczególnych
kategoń;

11) koord}-naqa i obsfuga zadń w ramań wspąracy z innymi zaządcami dróg
publicznych;

12) oPracowywanie wniosków w zakresie pozyskania środków pomocowych
krajowych oraz wspĄxaca w opracowaniu wniosków w zakre§ie pozyskania
środków pomocowych z Unii EuroPEskiei, dla inwestycji dro8owych.

2, W zakresie gospodarki gruntami;
1) przygotowanie tlenów pod ogrody działkowe;
2) przy8otowanie telenów inwesĘcyjnyó;
3) Przytotowanie terenów Pod budownictwo mieszkaniowe;
4) gospodarka 8rlrntami stanowiącymi mienie komunalrre, u§talanie trybu

ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczystą użyikowanią dzierżawę
naiem, użyczeŃą uwały zarząd, oftz pźekazywanle ich na cele szczegóhE
oraz ustalarfe ich waltoŚci ceny i oPłat za kolzy§tanie z niÓ

5) prowadzeŃe ewidencji nieruchomości komurralrrych;
6) komunalżacia gruntów;
7) legula§a stanu prawnego i geodezinego Ńeruchomości będąryó w zasobie

Gminy;
8) nab},wanie nieruchomości niezbędnych dla rcalizagi zadari Gminy;
9) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości deklaracji (eśnej oraz

zestawienia dotyczące użytków rolnych;
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10) organizowanie pfzetaI4ów na zbywanie prawa własności i dzielżawę
nieruchomości stanowiąrych własność Gminy.

3. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami gospodalczymi w zakresie
powierzonych im zadari.

4. Wykon},wanie innych zadari zleconych przezBurmlsttza.

927.

Do zadari Referatu Rozwoju Gospodarczego Inweslycji, Ocfuony Srodowiska
i Plomocji należy:
1. Opracow},wanie planów rozwoju Cminy i programów międzygnirrnych.
2. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy.
3. Działanie na lzecz właściwego plzygotowania Projektó\^/ inwestycyjnych.
4. Przygotowywanie Przetar8ów na wykonanie inwesĘcji w Gminie.
5. Wspołorganżowanią nadzorowanie oraz przechowywanie dokumentów

udzielanych zamówień zgodnie z wProwadzon}T n Regulaminem udzielania
zamówień publicznych od 15.000 euro do 30,000 eulo dot, ww, lefelafu.

6. Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad realżowanymi inwestyciami.
7. przy9otow}rwarie wskazń lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji

o znaczeniu loka]iym.
8. Ustanawianie ograniczeń co do korzystania z utządzeń technicznych uciążliwych

dla środowiska.
9. ProwadzeŃe spraw z zakresu ocfuony Powietrza atmosferycane8o, prawidłowej

gospodarki wodnej oraz ochJony środowiska przed odpadami.
10. Opracowywanie programów oórony środowiska, planów gospodarki odpadami

oraz ich aktualizacja.
11. Realizacja zadań wynikajarych z ustawy Prawo ochrony środowiską w tym

naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
12. Realizacja zadń wynikających z ustawy o udostępnienie informacji o środowisku

i je8o ochroŃą udziale społeczeństwa o ocfuonie środowiska oraz ocenaó
oddziaływania na środowisko:
1) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) udostepnienie informacji o środowiskq prowadzenie publicżnie do§tęPu

wykazu danyó o dokumentach zawierających informaqe o środowisku.
13. RealŁa§a zadń wynikających z ustawy o odpadaą w tym :

1) wydawanie pozwoleń na odbiór odpadów;
2) opiniowanie proglamów gospodarki odpadami niebezpiecznlłni.

14. Realżaqa zadń wynikających z ustawy o utlzFnaniu czystości i porządku
w 8minie w tym:
1) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zaklesie oplóżTriania

zbiorników bezodń.wowyó i transport nieczystości ciekłyó.
15. Realizacja zadń wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w Gminie w zaklesie odpadów komunaLnych.
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16. Gromadzenie informacji o Gminie i Przygotow}.Wanie materiałów Promuiących
Cminę na zewnątrz.

17. Dbanie o wygląd stlony intemetowej Dobrodzienia (szata graficzna),
olaz aktualizacja inJormaqi na shonie intemetowej i strońe BIP-u.

18. Podeimowanie dżałaą któryó celem iest poprawa wizerunku Gminy,
oTaz wsPieranie i rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy.

19. Sporządzanie wniosków o środki pomocowe (finansowe) pochodzące z tunduszy
unijnych i innych.

20. Przygotow}"wanie mĄch pĄektów w celu pozyskania pozabudżetowych
środków finansowych dla Gminy i jednostek organizaryjnych Gminy.

21, Rozliczanie pozyskalyó środków pomocowych pochodzących ż funduszy
unijnych i irnych,

22. Wykony.wanie innych zadali zleconych przez Burmistlza.

§ 28.

Do zadń Ulzędu Stanu Cywilnego należy Plowadzenie sPraw z zakresu rejestracji
stanu c}.wilnego i związanych z nimi sptaw rodzinno - opiekuiczyó
a w szczególności dotyczących:
1. RejestracJ'i urodzeó małżeństw otaz zg<snów i irurych zdarzeń mającyó wpływ

na §tan cywiL:ly osób.
2- Sporządzania aktów stanu cywilne8o w reiestrze §tanu c},tĄ/ilnego.

3. Wydawanie odpisów aktów §tanu cywilnego oraz zaświadczeń.
4. Przeóowl.wanie i konserwacia k§i€ stanu cywi]ne8o olaz att zbiorowych.
5. Przekazywanie ksi€ stanu cy,wilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego

do Arc}riwum Państwowego.
6. PlzimowaŃe oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych

oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinne8o i oPiekuricze8o.
7. Reiestracia danych w Ęestrze PESEL z zakresu lerestracji stanu cywilnego.
8. Realżacja zleceń przekazywalych przez innych kierowników urzędu stanu

c}.wilnego, organy gminy oraz łysyłanie zleceń do właściwych organów.
9. Wydawanie deryzji administracyjnych o odmowie dokonarta czynności z zallesu

reiestracii stanu c},wilnego.
10. Wydav/anie decy4i d,otyczącydl zmiany imienla i nazwiska.
11. Wykonywanie zadń w},nikających z Konkordatu.
'12. Orgarnzaga uroczy§tości jubileuszowych dla małżonków obchodzącyó jubileusz

50-1ecia Połcia Małżeńskiego oraz rocznic urodzinowyó.
13. Prowadzenie bieżącei koresPondenqi kraiowei i konsulamei.
14. Wykon}.wanie innych zadań zleconych Przez Burmistrza,
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§ 29.

Do samodzielnego stanowiska ds. handlu i usfug należy:
1. Potwierdzenie procedury wpisu oraz żfi\jan dotyczących działalności

gospodarczych do CEIDG.
2. Weryfikacia wniosku, Plzekształcenie na formę elektroniczną i plzesłanie

do CEIDG.
3. Wydawanie zaświadczeń potwierdzającyó dane z ewidencji gfidnrlei działalności

gospodarczej.
4. Realizacja uchwał Rady w sprawie miejsc usyfuowania i liczby punłtów

sPrzedaźy naPojów alkoholowych.
5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punłtaćh

detalicznych i 8asttonomiczlych Po uzyskaniu oPinii Gminnej Komisii
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Wydawanie jednorazowch zezwolń na sprzedż napojów alkoholowyó.
7. Wydawanie decyzji o cofardu i wy8a§zaniu zezwoleń na sprzedaż naPojów

alkoholowych.
8. Prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń-
9. Wydawanie zezwoleń i wwśów z zezwoleń na transPort dro8owy ońb na terenie

Gminy.
10. Wydawanie licencii na taksówkę.
11.Prowadzeńe ewidencji pól biwakowycĘ gosPodarstw a8rotury§tycznych

oraz innyó obiektów, w któryó są świadczone usfugi hotelarskie.
12. Wydawanie zaświadczeń potwierdzaiących z8łoszenia do ewidencji 8ospodarstw

agaofurystyczlych, pól biwałowych i irrnych obiektów w któryó są świadczone
usfu8i hotelalskie.

13. Wydawanie decyzji na ptzeprowadzeńe zbiórek publicznych.
14. WsPó}Praca z or8anizaciami pozarządowlłni oraz innymi Podmiotami

prowadząg,mi działalność poĄtku publicznego.
15. Opracow}.wanie programu wspołpracy z organizacjami pozatządowym) otaz

innymi podmiotami prowadząclłni działalność Pożytku Publiczne8o.
16.PTzygotowanie wszystkich procedur konkursowych dotyczących Pożytku

publicznego realŁowanego ptzez otganŁacje pozarządowe żgodnie z ustawą
pożytku publicznego i wolontafiacie oraz z Zatządzenjem Burmistrza w sprawie
otwarteto konkuTsu ofert na wykonanie zadania publicznego.

17. Prowadzeniem sptaw z zakłesu przeciwdziałania alkoholżmowi i narkomanii.
18. Wykonywanie irmych zadań zleconych przez Burmistrza.

§ 30.

Do samodzielnego stanowiska ds. rolnictwa i leśnictwa należą §prawy:
1- zatwierdzańe projektu planu 8osPodarowania gruntami rolnymi w §ferach

ochlonnych.
2. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa

rolnego.
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3, Prowadzeńe spraw związanych z rcalizacją uchwalonego ptzez Radę Programu
oPieki nad zwierzętami, oraz zapobieganiu bezdomności zwieIząt,

4. Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi.
5. Sprawy z zaktesu wydawania zezwoleń na utfzymywanie psów uznawanych

za a8resywne.
6. Przyjmowanie i Przekazywajte zgłoszeń o Podeirzeniu o zachorowanie

lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zataźllwą.
7, Ochrona roślin uprawnyó przed szkodnikami.
8. Przy8otow},wanie oPinii w sPTawach dotyczących decyzji wyłączenia z produkcji

rolnej.
9. Przeciwdziałanienieformalnemu obrotowi żiemią.
10. Nadzór nad pTzestrzeganiem ustawy o zakazie uprawy maku i wydawanie

zezwoleń na uprawę konopi.
11. Gospodarka łowiecką w załresie wspołdziałańa z dzierżawcą lub zarządcą

obwodu łowieckie8o w zagospodarowaniu łowieckim Gminy, w szczególności
w zakresie ochrony bytującyó na jej terenie zwierz)my.

-l2. Zgłaszańeprzwadków óorób zakaźnych u zwierząt.
13. Sprawy z zakresu wydawańa zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
14. PTzy8otow}-wanie wyborów do Izby Rolniczej.
15. Realizacia zadan wynikająrych z u§tawy o ubezpieczeniach obowiązkowyc}t"

tJbezpieczeniowych Funduszy Gwarancyjnych i Pol§kim Biurze Llbezpieczeń
Komunalnych polegająrych na obowiązkow}łn §prawdzeniu zawatcla ptzez
lolników umowy ubezPieczenia odpowiedzialności cywilnei (oc) rolników
z tyfufu Po§iadania 8osPodarstwa rolnego oraz ubezPieczenia budynków
wchodzącyó w skład gosPodarstwa lolnego od ognia i irutych zdarzeń losowych

Położonyó na telenie Gminy.
16. Prowadzenie spraw związanych ze zwotem podatku akcyzowego zawalte8o

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkgi Tolnei.
17. Program Odlowy Wsi.
18. Wykony,wanie imych zadań zleconych Przez Burmistrza.

§ 31.

Do zakresu działania samodzie]ne8o stanowiska ds. budownictwa naleźą §prawy:
1. Plzechowl.wanie Planu zagospodarowania Pźestrzenne8o olaz wydawanie

odpińwiwyryów.
2. Prowadzenie spraw związanyń z ustalaniem warunlów zabudowy

i za8osPodarowania terenu.
3. Wydawanie bądź opiniowanie wskazań lokalżacyjnych,
4. Prowadzenie reiestru decy4i o Warunkach zabudowy i zagosPodarowania terenu.
5. ProwadzeŃe spraw związanych z u§talaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów

tizjogr ahczny dl ot az numeracii nieruchomości.
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6. Rejestrowanie decyzji d,otyczącyd,I zagospodarowania terenu, wydawanych przez
inne ol8any administracji publicznej oraz analizowanie ich z8odności z ustalonymi
warunkami zabudowy i zagospodarowania telenu.

7. ProwadzeŃe i akfualizaqa rejestru miejscowych Planów zagospodarowania

PIzestrzenne8o.
8. Ocena znfan w zagospodarowaniu przestrzennym Grniny i przygotowanie

wyŃków Ę oceny.
9, Prowadzenie spraw z załresu podziahł scalania, rozgrańczańa i wymiany

nieruchomości.
10. Przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy, celem

opracowania planu zagospodarowania plzestrzenne8o Gminy.
11. Koordynacja i obsfuta dziŃń związanych ż opiniowaniem i uzgadnianiem

dokumentów plarristycznych.
12. Koordlmacja i obsługa działń związanych z wprowadzeniem zadari rządowych

dO miejscorłlrch planów zagospodarowania przestrżenne8o.
13. Dokon},wanie analizy wniosków W sPla\łie §Porządzania lub zmiany

miejscowe8o Planu zagospodarowania prze§tlzelrne8o.
14. Wydawanie decyzji o roz8raniczeŃu Ńeruchomości regulowanych przepisami

tozdzińt 6 - Rozgraniczenie nieruóomości, ustawy Prawo geodezine
i karto8laficzne.

15. Wydawanie decyzji o podziale nieruchomości wydawanyó na podstawie

PrzePisów ustąWy o go§podalce nieruchomościarni.
16. Wykonywanie innych zadń zleconych przez BurmistIza ,

§ 32.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obrony cyvńlnĄ, zatządzaria
kryzysowego i spraw obronnych należą splawy:
1. W zakresie obrony cywilnej:

1)oPracowywanią uz8adnianie i akfualżowanie dokumentów PlanistycznG,
organiżaryjnych obrony cywi-lnej oraz koordynacja lealżacji przedsięwzięć
i Procedur w nim zawartych:

a) Planu Obrony Cywilnej gminy,
b) Planu oc}rrony zabytków,
c) Planów ewakuacji (przyjęcia) ludności I,[i IIl stopŃą
d) Planu zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych.

2) opracowywanie i uzgodnienie rocznego planu działania w zalresie planowanią
o!8anizacii i realizacji Przedsięwzięć obrony cywilnej otaz realizaĄa zadń
w nim zawarłń;

3) przygotowanią koord;mowanie i nadzorowanie działania Systemu l{cże§nego
Ostrzegania (SWO) Systemu Wykrywania i A]armowania (SWA) ludności
oraz systemu Wczesne8o ostTze8ania (swo) na terenie 8miny;

4) tworzeńe i przygotowanie do działania Formacji Obrony Cy,wilnej (FOC);
5) Planowanie i organizacia §żkolenia obronne8o w Gminiei
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2.

3.

6) plowadzenie gosPodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej;

ł Prowadzenie Bazy oc oraz systematyczne iei uaktualnianie;
8) prowadzeńe sprawozdawczości z rcallzaąi wytycznych do działalności

w dziedzinje obrony cywilnej oraz oPracowanie rocmej oceny stanu

Przy8otowari obTony cywilnei w Gminie.
W zakt esie zar ządzania kryzysowego:
1) opracowywanie i akfualizaqa Gminnego P|anu Zalządzańa Kryzysowego

oraz koordlmacja re alizagi Ptzedsięwzięć i procedur w nim za.''yalt!.h}
2) opracowywanie i aktualizacja Planu oPelacyjne8o ochrony przed powodzią

dla gminy;
3) koordynowanie z ramienia Ulzędu działaniańi żwiązan}Tni z monitolowaniem,

planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy;
4) planowanie i organizowanie ewakuacii (przyjęcia) ludności na wypadek

powstania masowego zagloileĄia dla życia i zdrowia;
5) organizowanią koordlmowanie oraz nadzór nad działaniem Gminnego Centrum

zatządzanja Kryzysowe8o" (GCZK ). Prowadzenie szkoleń oraz instruktaży
dla obsady GCZK;

6) wspołdziałanie z centlami zatządzaria kryzysowego organów adrninistracji
publicznej;

7) nadzorowanie funk§onowania łączności na Potrzeby zarządzania kryzy nw ego;
8) opracowanie dokumentaqi oraż or8ajriżowanie posiedzeri Gminnego Zespofu

Zar ządzańa Kty zy sow ego (GZZK\,
9\ zabezpieczaije środków i materiałów wykorzy§t},wanyó w fazie reagowania

i odbudowy zarząd zał:.la kryzysł:wego.
W zaklesie sPraw obronnych:
1) organizowanie, planowanie zadń obronnych w uftędzie, w jego jednostkach

organizaryjnych na które został nałożony obowiązek realżacji zadari obronnych;
2) oplacowl,wanie i utlzym},wanie w ałfualności planu operacyjne8o

funłqonowania gminy (POFG) w okresie zagtożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie woiny;

3) realizaqa zadń w plzedmiocie stanowisk kierowania, wlmikających
ztozpotządzelia Rady Ministrów z dńa 27 kwiefria 2004 r., w sprawie
przy8otowania systemu kierowania bezPiecżeństwem narodowym, W tym
opracowanie dokumentacji związanej z Przemieszczeńem i zaPewnieniem
warurrków fulłcjonowania Brrrmistrża Dobrodzienia na stanowisku kierowania;

4) opracow},wanie i akfualŁaĘa ,,Planu zasadŃczych przedsięwzięć w załresie
pozamilitarnyń przy8otowań obronnych Gminy Dobrodzień" oraz reaIlzacja
zadń w nim zawartyó;

5) prowadzenie spraw świadczeń osobistyó i Tzeczowyń na rzecz obrony;
6) Planowanie i or8aniza§a szkolenia obronnego w Gminie;
7) organizowanie, koordynowanie olaz r.adzól. nad system stałego dyżuru

Burmistrza Dobrodzienia (SD);
8) nadzorowarde funkqonowania łączności radiowej na potrzeby podwyższania

gotowości obronnej państwa;
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9)coroczne oPracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitamych
Przygotowali Obrorrnydu

10) organizowanie (w zależności od potrzeb) Punkfu KonEolnego HNS w ramach
przedsięwzięć wykonywanyó na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych
wynikających z obowiązków Wsparcia Pań§twa - Gospodarzą wspołdziałanie
w §..rn zakresie z organami wojskowymi;

11) planowanią koordynowanie i nadzorowarie przygotowari oraz wykorzystańa
Podmiotów leczniczych na potrzeby obronne pństwa;

12) wspoldziałanie z or8anami administraqi publicznej w ramaó województwa
oraz z inlymi jednostkami or8anizacyin}łni w zakr€sie rcŃzaĄi zadń
obronnych;

13) prowadzenie PostęPowari reklamacyjnyń od obowiązku Pełnienia cżyrrnej
shźby wojskowej w razie ogłoszenia mobilŁacii i w cza§ie wojny w sto§unku
do pracowników Urzędu oraz radnych Rady;

-l4) spotządzarie dokumentaqi i udział w przygotowaniu i organżowaniu zadań
związanych z doięczaniem kart powołania do odbycia ćwiczeń woiskowych
przeprowadzarrych w trybie natychmia§towe8o stawiennictwą w celu
sprawdzeńa gotowości mobilizaryjnej i bojowei jednostek woiskowyó
oraz do cą.łnej sfużby woiskowei w lazie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny w trybie ak§i kuńerskiej;

15) prowadzenie (or8anizo\łanie) szkoleń dla osób wyznaczonych do pełnienia
funkcji kuriera Urzędu oraz osób kierujących akcją kurierską

16) opracowanie rocznego sprawozda^ia z rca|izaĄi zadń rwiązartych
z doręczeŃem kart Powołania w trybie akcji kurier§kiej.

4. Wykonywanie innych zadń zleconych Przez Burmistrża.

§ 33.

Do zakresu działania Pełnomocnika ochrony infolmacii niejawnych należą sprawy:
1. Zapewnienia ochrony inIorma§i niejawnych.
2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznyó.
3. Kontrola ochrony informacji niejawrryń oraz pĘesftzegania przepiów o oórońe

tych informacji.
4. okresowa kontlola ewidencii materiałów i obie8! dokumentów.
5. Opracowywanie instrukcji dotyczącej §posobu i trybu Przetwarzańa informacji

ńeia\,r'nych ocfuony jednos&i organizaryjnej i nadzorowanie jej realŁaqi.
6. Szkolenie pracowników w załresie ochrony informacji nieiawnych.
7. Wykonywanie innych zadari zleconych przez Burmistrza.

§ 34.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska odtony przeciwpożalowej na|eżą
sprawy:
1, Nadzór nad ochronąpfteciwwżarcwąna terenie Gminy.
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2. Zapewnienie ochotnicz}Tn sbżom Pożam}T n pomie§zczeń i sPrzęfu
zapewniającego funkcjonowanie tych jednostek.

3. Zapewnienie na tereńe Grniny zasobów wody do gaszenia pożarów.
4. Prowadzenie ewidencji jednostek OSP działających na terenie Gminy otaz zbioru

dokumentów stanowiącyó podstawę działania tych iednostek.
5. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem ptzekazanym

jednostkom oSP.
6. Zgłasza^ie organom Gmńy Poazeb lzeczo,wrych i finansowych w zakresie

zaPewnienia jednost}om ochotniczym straży Pożamych:
1) środków alarmowania i łączności;
2) pomieszczeń, wrosażenia, sprzęt:u, §rządzeń przeciwpożatowych, odńeży

spe§alnej i umundurowarua oraz materiałów niezbędnych do konserwa§i,
eksploatacji i naprawy;

3) środków transPortowyó do ałqi ratowniczyó i óMiczeń.
7. Zqłaszańe organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie

zapewnienia na terenie Gminy zasobów wody do gaszenia poża!ów.
8. Wspołdziałanie z odpowiednimi §tanowiskami pracy utzędu i jednostkarni

organŁaryjnymi w załIesie remontów strażnic i zbiomików wodnych.
9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową OSP.
10. Prowadzenie rejestracii telenowych osP.
11. Rozliczanie godzń pożarowych Członków oSP biorących udział w akcji gaśniczej.
:l2. Wydawanie zaświadczeń kierowcom OSP uprawniających do prowadzenia

pojazdu uplzywilejowane8o na tereŃe Gminy.
13. Wykon}.wanie innych zadari zleconych przeż Burmistlza.

§ 35.

Do za&resu działania radców prawnych należy obsfuga prawna i zapewnienie
zgodności działania Urzędu z przepisami prawa w Lyln zwłaszcza|
1. oPiniowanie Pod wzgledem prawnym i ledakcyjnlłn projektów aktów prawnyó -

uchwał, po§tanowieó zarządzeń i innych dokumentów.
2. obsfuga prawna:

1) Rady;
2) Referatów Urzędq samodzielnych stanowisk;
3) Jednostek oTganizacyjnych w cminie,

3. Nadzór nad sto§owaniem przepisów k.p.a.
4. Opiniowanie projektów umów i porozumień.
5, Wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z placowniliem stosunku

pracy bez wypowiedzenia.
6. Wykony.wanie irrrrych cąTurości przewidzianych w przepisach o obsfudze prawnej.
7. Inlormowanie pracowników o zmianach w przepisach prawnych, akfualizacja

statufu Gminy,
8. Wykonywanie innych zadali zleconych Przez Burmistrza.
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§ 36.

Do zaklesu działania §amodzielnego §tanowiska bformatyka należą sprawy:
1. Obsfuga istniejących i wdrażanie nowych systemów komputerowych w Urzędzie.
2. obsfuga połączenia intemetowego.
3. Aróiwizowanią przechowywanie danych gromadzonyó i Przetwalzanych

w Urzędzie w formie elektronicznej
4. Wykon},waniebieżącej obshJgi urządzeń informatycznych.
5. AłtualŁowanie §erwi§ów intemetowych Gminy.
6. Adrninishowanie serwelami, siecią i systemami inJormatycnymi.
7. Prowadzenie napraw i konserwacii sptzętu komputelowego.
8, Zapewnienie bezpiecznej wpniany informacji między Urzędem a Intemetem.
9. Zatządzarie strukfurą Gminnego serwisu intemetowego i rozwijanie teónolo8ii

ułatwiającej kontakt z mieszkaricami Gminy Przez Intemet.
10. Terminowe dokony.wanie aktrralżacji licenqi oproglamowania.
11. Umieszczanie w Biuletl,rLie Informacii Publicznej (BIP) inlorma§i przekazywanych

przez pracowników Urzędu.
12. Nadzór nad prawidłowym wprowadzaniem danych do BIP-u Przez osoby do tego

upowźnione.
13. Zakup splzętu i oprogramowania infotmatyczne8o.
14. Wykonywanie innych zadari zleconych przez Burmistrza.

§ 37.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. bhp naleĘ:
1. Nadzór nad przestlzeganiem plzepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.
2. Przeprowadzanie kontroli warunków Pracy.
3. Prowadzenie sPraw Pow}?adkolrTó iejestracją kompletowanie

i plzechowywanie dokumentów dotyczących wpadków przy pracy, óorób
zawodowych oraz wyników badań środowi§ka placy.

4. Przeprowadzanie szkoleń bhp (wstępnych ogóIlych i okresowych) z pracownikami
ulzęd§ oraz szkoleń z zakresu ocfuony przeciwpożarowej w ramaó posiadanych
kompetencji.

5. Prowadzenie dokumentadi szkoleniowE bhp i ppoż.
ó. WspóĘraca z instyfuqami, sŁlżbami i str€rżami w zakresie spraw bhp i ochrony

PrzeciwPoŻarowei.
7. Realżowanie zadń nałożonych Przpz zwierzónie sfużby ochiony

przeciwpożarowei-
8. Prowadzenie okresowych i doraźnyń kontloli pomieszczeń urzędu w zaktesie

zabezpieczeńa ptzeciwpożaro\^/ego oraz opracowanie wniosków dla Burmistrza w
tym załresie.

9. Uczestniczenie w pracach komisji pożalowo technicznei.
10. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem dĘ komunikacy|nych

służących celom ewakua§i, ich oznakowaniem.
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11. sPrawowanie nadzoru nad Prawidłowością rozmieszczenia, stałem sPrawności
teónicznei i konserwacią sPIzęfu i urządzeń Przeciwpożarowych.

12. oPlacow}"wanie i uaktualnianie instrukcii bezPieczeństwa Pożalowe8o Urzędu.
13. Nadzór nad terminowością wykon},wanych kontroli i prze8lądów stanu

teduricznego bud},nku Urzędu.

§ 38.

Do zaklesu działania samodzielnego stanowiska ds. kontloli naleł:
1. Oplacowywanie planów kontroJi jednostek organizacyjnyó gminy, kontroli

wewnętrznyó w ramaó urzędu, kontroli prawidłowości lozliczenia dotac]'i
udzielonej z budżefu gminy.

2. ProwadzeŃe kontroli finansowyó kompleksowych, problemowych, doraźnych
i sprawdzających w gmimych jednostkach or8anizacyjnych pod względem
legalności, gospodamości i celowości działania.

3. Sporządzanie protokołów zawierających wyniki kontroli oraz przedkładanie
ich Burmistrzowi.

4. Plowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania dotacji z budżetu
Gminy udzielonyó jednos&om nie Ędąryó jego jednostkami organizacyjnymi.

5. Przeprowadzanie kontroli z realizaĄi wniosków pokontroliych
oraz przedkładanie Burmistrzowi plotokołów z w/w kontroli.

6. Wykonanie kontroli Wewnętrz€j w utzędże na zlecenie Burmistrza, Zastępry
Burmistrza lub Sekietarża w §tosunku do kierowników poszczegóhyń komórek
organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielrrych).

7. Wykonanie czynności z zakresu zadari kontroli zarządczej.
8. Wykon}.wanie innych zadari zleconyń przez Burmistrza.

Zakresy działania referatów i samodzielnych §tanowisk Pracy wskazanych w § 18 38

regulaminu nie posiadają charałteru wyczerpującego.

Rozdział VI.
Tryb pracy Urzędu oraz uprawnienia i obowiązki pracodawcy i placowników,

§ 39.

Nawiązanie jak i rozwiązanie stosunku Pracy z pracownikami samorządowymi
następuje w opalciu o ustawę o pracownikach samorządowyó kodeks placy oraz
regulaminy działające w Urzędzie.

§ 40.

1. Czas pracy pracowników Urzędu w},nosi 40 godzin tygodŃową a lozkład pracy
okr€śla le8ularnin pracy Urzędu u§talony zarządzeniem Bulmistrza.
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2. W szczegóIrrie uza§adnionych przr?adkań Burmi§bz może ustalić indywidualny
czas pracy pracownika,

§ 41.

1. Do obowiązków pracowników oprócz plzewidzianyó ustawą o pracownikach
samorządowych należy:
1) Przestrze8anie ustalone8o w Urzędzie czasu Pracy i wykorzysĘwanie

go w sposób ja* najbardziej efekryt ny;
2) kierowanie się zasadami etyki, praworządności i bezshonności

w wykony-waniu powierzonych zadń i obowiązków;
3) szanowanie prawa obywateli do iŃormacji, zapewniając w granicach prawem

plzewidzianym jasność prowadzonych postępowari;
4) wzajemna wspołpracą w szczególności w zaklesie wymiany inJormaqi

oraz konsulta§i;
5) dążenie do uzyskiwania w placy jak najlepszyó wl,ników i przejawianie

w t}.m celu odpowiednió inicjaĘ.W;
6) przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

or az pr zepisów pt zeciwpożarowych.
2. Do obowiązków Ulzędu jako załładu plary należy w szczegóLrości:

1) zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
sposobem wykonywania placy na wdlaczonych stanowiskaó araz z ich
PodstawoW},rni uPrawnienjam i;

2) organżowanie pracy w spońb zapewńający pełne wykolzystanie przez
pracowników;

3) zapewnienie przestrze8ania porządku i dyscypliny pracy;
4) ułatwianie pTacownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowycĘ
5) zaspakajanie w miarę posiadanych środków, socjalnych i kulttrralnych potrzeb

Pracowników;
6) stosowanie obiektywnych i splawiedliwyó kryteńów ocen pracowników

oraz wyników ich prary.

§ 42.

W zakresie dyscyphny pracy, zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy
i spóźnieó urlopów, nagród i wyróżnieó kal za naluszenie porządku i dyscypliny
stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące olaz ustav/ę o pracownikach
samorządowych.
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1.

Rozdział vII.
Zasady i tryb opracowl-wania i wydawania aktów prawnych.

§ 43.

Organy samorządowe wydają a&ty prawne powszechnie obowiązujące na

obszarze Grniny w formie uówał.
Akty prawne u§tanawiają:
1) Rada w formie uówał;
2) Burmistrz w formie zarządzń - nie dotyczy wydawania zarządz,eń

porządkowych.
ProjekĘ aktów wymienionych w ust. 2 Przygotowują właściwe rzeczowo referaĘ,
Referat przy8otowujący prorekty aktów, o których mowa wyżei pizedsta,Wia
je do zaoPiniowaniai
1) Skarbniłowi Gminy - jeżeli treść aktu dotyczy budżetu lub może wl,wołać

skutki finansowe;

3.

4.

Sekretarzowi Gminy - jeżeli treść aktu dotyczy Problematyki organżacyjnej;
Radcom prawnlłn Urzędu;
właściwej Komisji Rady - gdy akt stanowić ma PTawo miE§cowe oraz tdy
opinii Komisii wymaga uówała Rady.

W miarę potrzeby plzygotow}-wane projekty aktów prawnych powinny być
konsultowane z plzedstawicielami zaintere§owanych organżac]'i społecznycĘ
związków zawodowyń i irnych.
Uzasadnienie Proiektu winno wskazywać na cel opracowania aktu (oPis stanu
faktyc2ine8o i zamielzone efekty wprowadzenia go w życie oraz inne możliwości
uregulowania ie8o pTzedmiotu) z argumentacią za dokonanym w pĄekcie
wyborem.
Obsfuga prawna Urzędu kontroluje dopeŁ:rienie obowiązku dokonaŃa
przewidzianych wyżej uzgodnień oraz wskaatje na ewenfualną potTzebę
ich uzupełnienia a także nadaie Projektowi ostateczną treść merytoryczrą i formę
plawną w porozumieniu z referatem, który opracował plojekt.
Tak opracowany projekt trafia na sesię pod obrady Rady.

§ 44.

Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
1) część nagłówkową obejmująca oznaczenjLa rodzaiu aktu, nazwę olganu

wydającegą datę oraz określenie przedmiotu re8ulowane8o heścią ałfu;
2) podstawę prawną umie§zczoną po części nagłówkowej w pelnl,m brzmieniu

tytufu prz}.wołan€8o Przepisu wnz je9o sygnaturą w wydawnictwie
promulgaryjnym oraz informa§a o zmianań ogłoszonych do dnia wydania
ałtu;

3) treść a&tu określająca zakres regulacii;
4) wskazanie podmiotów odpowiedzialrrych za realiza§ę;

2\

3)
4)

5.

6.

7.

8.
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1.

3.

1.

5) postanowienia końcowe dotyczące w}.rrnaganego sposobu publikacji oraz
sposobu i daty wejścia w życie aktu pra,\.1r'ne8o.

§ 45.

Przepisy obowiązujące na tereŃe Gminy ogłasza się przez rozplakatowanie
obwieszczeń w miejscach publicznych lub irrny sposób miejscowo Przięty, a tak,że
przez ogłoszenie w lokalnej prasią chyba, że szczególne PlzePisy Prawa stanowią
inaczei.
W zatresie określon)..rn ustawą akty prawa miejscowego ogłasza się w Dzienniku
Urzędowyrn Województwa Opolskiego. Placownik ds. obsfugi lady jest

odpowiedzialny ża terminowe przekazanie do organu nadzoru uchwĄ Rady
Mieiskiej oraz ptzekazarie do redakcji Dzierurika Urzędowego Województwa
Opolskiego do publika§i uówał stalowiących akty prawa mie'scowego
oraz inrrych aktów podlegajaryó publikacji w formie dokumenfu elektfonicznegą
zgodnie z u§tawą o ogła§zaniu aktów prawa miejscowego i innych aktów
prawnych.
Przepi§y te wóodzą w życie z dniem ogło§zeńa o ile ńe przewidują wyńńe
terminu późńejszego.

Rozdział VIII.
Zasady ptzyjmow anią rozpaĘ.wania i załatwiania

indywidualnych spraw ob}-wateli w Urzędzie.

§ 46.

Indy.widualne sprawy obywateli załati{,iane §ą w terminach określonych
w kodeksie postępowania administracyinego i przepisach szczególnych.
Pracownicy Urzędu są zobowiąZani do splawnego i rzetelne8o rozpatrywania
indyłidualnych spraw oby.wateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadarni
wspÓŁycia społecznego,
Odpowiedzialność za terminowe i plawidłowe załatwianie indywidualnyó spraw
ob}.wateli ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu (referatów,
samodzielnyó §tanowisk) oraz pracownicy z9odŃe z ustalonymi załresami
obowiązków.

2.

3.

s 47.

1. o8ólne zasady PostęPowania ze sprawami wniesion}.,rni przez obywateli określa
kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy
szczególne dotyczące zwłaszcza or8anżacji przimowania, rozpatlywania
i załatwiania skarg wniosków i petycji obywateli.
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2. Sprawy wniesione Przez ob},wateli do Uruędu ą ewidencionowane w spisaó
i Tejeshach sPlaw.

3. RefeTat olganżacyjnoSamorządowy Plowadzi reiestr skar& wnio§ków i petycji
wptywających do Urzędu a takźe §kaTg i wniosków zgłoszonych w czasie przylęć
interesantów Przez Burmi§trzą sekretarza i kierowników referatów.

§ 48.

1. Pracownicy obsfuguiący interesantów zobowiązani są do:
1) udzielania inJormaqi niezbędnych przy zńatwianlu danej sprawy

i wyjaśnienia treści obowiązuiących Przepi§ów;
2\ rozstlzyBania sPrawy w miarę możliwości na rniejscu, a w Pozostałych

przypadkaó do określenia terminu załatwieńa §plawy;
3) uzuPełnieĄia u/ miarę możliwości brakującei dokumentacii we własnym

zakresie;
4) informowania zaintere§owanych stron o stanie załatwiarria ich sprawy,
5) powiadomienia o przedfużeniu terminu rozstźygnięcia sprawy w przypadku

zaistr enia takiej koŃec"ności;
6) informowania o przysfugująrych środkach odwoławczych lub ślodkach

zaskarżenia od wydanych roz§trzygnięć.
2. Interesanci maią prawo uzyskiwać informacji w formie pisemnej, ushej,

telefończnej lub e-mail.

§ 49.

1. Burmistrz przyjmuje interesantów w splawie skarg i wniosków w czwartki
w 8odz, od 13m do 169 po wcześnĘszym ustaleŃu terminu, a je8o zastęPca
w poniedziałki w godz. od 12a do 15e.

2. Sekretarz oraz kierownicy referatów przńmują interesantów w sprawie skarg
i wniosków kaźdego dnia w godzinach pracy Urzędu.

3. Pozostali pracowniry Urżędu przyjmuią interesantów w ciągu całego dnia pracy
Urzędu.

4, Z ptzy,lęć intere§antów w sprawach skar8 i wniosków sporządzane są ProtokĄ.

Rozdział IX.
Organizacja dzialalności kontrolnei.

§ 50.

1. Zadaniem konboli jest w szczególności:
1) stwierdzenie zgodności działania kontrolowanej iednostki z przepisami prawa;
2) badanie efekty,v"T rości dzia]ania;
3) ujawnianie niewykolzystanych Iezerw, nadużyć i niegospodamości;
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4) ustalanie Ptzyczy^ 1skutków stwieTdzonych nieprawidłowości jat róWnież
osób za nie odPowiedzialnych;

5) wskazarde sposobów i środków umożliwiaiących u§unięcie ujawnionych
nieprawidłovr'ości i uchybień;

6) uiawnienie i wskazywanie osiągnięć i przykładów godnych upowsżechniania.
2. system kontroli obejmuje kontrole wewnętlaną i zewnętlzną.
3. Kontrolę zewnętrzną wykonuje w zakresie ptzyznanydl ptzez Butmistrza

Pełnomocnictw:
1) pracownik ds, kontroli w stosunku do jednostek nadzorowanych w zakresie

wykonywania budżetu, planu finansowego dla zadań zleconych, prołr,adzeŃa
działalności finansowej przez jednostki organizacyine podpo!żądkowane
oraz irrrrych zadań wskazanych w pełnomocrrictwie;

2) pracowniry referatów i równorzędnych iednostek organizacyjnych Urzędu
w §tosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości
rzeczowej.

4. Konholę wewnęhzną wykonuią:
1) Burmistrż lub osoba dzlałająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego

przez Burmistrza w §tosunku do kierowników poszczegó}nych komórek
organżacyjnych lub stanowisk (w tym stanowisk samodzieInyó),

2\ Zastwca Burmi§trzą Sekletala Skarbnik, Kierowniry referaów Urzędu
w stosunku do placowników bezpośrednio im podległycb

3) Pracownik ds. kontroli w zakresie Przyznanyó mu uprawnień.

§ 51.

1. Kontrolę zatządczą w Gminie stanowi o8oł działari podejmowanych
dla zapewnienia realizacji celów i zadań, określonych w szczególności w Strategii
Rożwoiu oraz budżecie Gminy w sposób zgodny z plawem/ efektywtlŁ
oszczędny i terminowy.

2. Kontrola zarządcza obeimuje:
l) zgodność działalności z przepisami prawa;
2) skuteczność i efektywność działania;
3) wiarygodność sprawozdań finansowych;
4) oóronę zasobów;
5) Prze§tlze8anie i promowanie zasad estetycznego postęPowania;
6) efektywność i §kuteczność przepływu irrforma§i;

Ą zarządzanie ryzyńem.
3. Zasady funk§onowania kontroli zarządczej w Ulzędzie reguĘe odrębne

zalządzenie,

§ 52.

koord}.nacię działalności konholnej w urzędzie sprawuie sekretalz.
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Rozdział X.
Zasady podpisywania pism i decyzii.

§ 53.

1. Organizację prac kancelałnych w urzędzie określa instru&§a kancelaryina
dla organów gminy i zwl4zków międzygminnyó.

2. Zakes d,otyczący podejmowania lozstrzygnięc, podPisywania dokumentów, pism
i decyzji określa również ninieiszy re8ulamin.

3. Pracownicy merytoryczni są odpowiedzialni za mer}łorycźną prawidłowość
i zgodność z plawem przygotowanych dokumentów do podpisu kierownika
urzędu.

4. Pracownicy merytoryczni są obowiązani konsultować ze Skarbnikiem Gminy
plorekty pism w sprawach zwĘanych z realża§ą budżetu.

§ 54,

1. Rozstlzygńęcia podejmuią:
1) Burmi§trą je8o zastępca i sekretarz - w glanicach dokonanego podziafu zadań

i udzielonyó upowźnień,
2) kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych startowisk - w ramań

udzielonych upoważnieó
3) podjęcie loz§trzy8nięcia oz^acza PodPisanie dokumentu będące8o materialną

postacią rozstrzygnięcia i jest z8odą na zaproponowaną treść dokumenhr, sposób
i formę załatwienia sprawy.

§ 55.

1. Burmistrz Podpisuie osobiście:
1) zarządzenią regulaminy;
2) deryzje administraryjne;
3) dokumenty kieiowane do organów administracji lządowei;
4) pisma kieTowane do Najwyźszej Izby Konholi;
5) odpowiedzi na interpelacje i wnioski dotyczące bezpośrednio podległych mu

osób;
6) odpowiedzi na skargi i wnioski doĘczące bezpośrednio podlegĘch mu osób;

4 inne Pisma (dokumenty) które za§hz€ sobie odlębn}mi decyzjami
i Poleceńami sfużbowymi.

2, Zastępca Burmistrza i sekretarz w rarnach udzielonych lPowłlj.leń pruez
Burrnistrza dokonują:
1) wstęPnej aProbaty sPraw w},nienionych w u§t. 1,

2) podpisy,wania z upowźlżTrienia Burmistrza odpowiedzi na sprawy określone
w ust. 1 ( w wypadku je8o nieobecności).
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Część Xl-t. Przepisy końcowe.

1, Wykazy obowiązkón,i odPowiedzia]ności Poszcze8ó]irych Praćo1Ą nikó$. Urzędu
ijednostek organizacyjnych Cminy ża\vierają zakresy człnności tvch
pracowników.

2. Na czas nieóecności pracowników w pracy, ich zastępców wyznacza)ą
bczpośrcdni prZcłożcni.

3. Pr7y zmianach personalnych pracownikórv urzędu i jcdnostek or€]anizacyjnych
obowiązuje proŁokolame przekazywanie zakresu pracy i obowiązków.

4, SpIa\Ą]. porządkowe i dyscyplinarnc pracolr.nikót Urzędu regulują

Postanowienia rcgulaminu Pracy w Urzędżie.
5, Pisma i deryzje lł,ychcldzące na Zewnąhż Urzędu podpisuja członkowie

kielownictwa olaz osoby pisemnie do tego upoważnionc.

SPor}, komPetenc,vjne ro7strzyga Burmi!łr7

§58

Zmiiut posLanowień niniejszego rcgulaminu n1oże bvć dokonana \!, trvbic
przewidzianvm dla jcgo zadańa.
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