
ZARZĄDZENIE NR W.120.16.2018
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Przesmykach

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r.poz. 994 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy w Przesmykach, w brzmieniu, jak w załączniku do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Przesmyki Nr 34/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach z późniejszymi zmianami

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2018r.

 

Wójt Gminy Przesmyki

Andrzej Skolimowski
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Załącznik do zarządzenia Nr W.120.16.2018

Wójta Gminy Przesmyki

z dnia 29 października 2018 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZESMYKACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Przesmykach, zwany dalej „Regulaminem” określa:

1) zakres działania i zasady kierowania pracą Urzędu,

2) zasady funkcjonowania oraz organizację Urzędu,

3) zakres działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy,

4) zasady podpisywania pism i decyzji,

5) ogólne zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

6) zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych

7) organizację działalności kontrolnej.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Przesmykach,

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Przesmyki,

3) Wójcie, Sekretarzu i Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Przesmyki, Sekretarza 
Gminy Przesmyki i Skarbnika Gminy Przesmyki,

4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Przesmykach.

§ 3. 1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników

2. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

3. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

4. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Przesmyki, ul. 11 Listopada 13.

Rozdział 2.
Zakres działania i zasady kierowania pracą Urzędu.

§ 4. 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na 
Gminie obowiązków w szczególności w realizacji zadań:

1) własnych, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do 
wykonania innym jednostkom organizacyjnym,

2) zleconych z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Gminie na mocy obowiązujących 
przepisów,

3) powierzonych, na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej oraz jednostkami 
samorządu terytorialnego,

4) innych, wynikających z przepisów szczególnych bądź określonych uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta.

§ 5. 1. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Kierowników Referatów, 
którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

2. W razie nieobecności Wójta, zastępuje go Zastępca lub Sekretarz.
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3. Kierownicy Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań 
Referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.

§ 6. 1. Do zakresu zadań Wójta należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem 
interesu publicznego,

3) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,

4) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych,

5) wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa OC Gminy,

6) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do wyłącznej kompetencji,

7) współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zalecanych z zakresu administracji rządowej,

8) przedkładanie Radzie projektów uchwał, w tym projektu budżetu oraz składanie sprawozdań,

9) ogłaszanie uchwał Rady oraz przedkładanie ich organom nadzoru,

10) zapewnienie wykonania uchwał i określenie sposobu ich wykonania,

11) wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,

12) wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków 
i propozycji Radzie,

13) określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie

14) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

15) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych,

16) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,

17) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi 
stanowiskami w Urzędzie w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

18) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,

19) zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
informacji niejawnych,

20) zapewnienie przestrzegania ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych,

21) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

22) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu,

23) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

24) wystawianie upoważnień dla Sekretarza i innych pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta 
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

25) wydawanie zarządzeń,

26) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady.

2. Wójt osobiście nadzoruje następujące zadania realizowane w Urzędzie:

1) inwestycje i remonty mienia komunalnego i infrastruktury technicznej gminy,

2) realizację budżetu Gminy,

3) sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

4) działalność samorządowych instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy.
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§ 7. 1. Zastępca Wójta wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie 
udzielonych upoważnień, a w szczególności: 

1) zastępuje wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,

2) aprobuje, podpisuje dokumenty, pisma i decyzje administracyjne z zakresu gospodarki komunalnej, inwestycji 
i remontów.

3) składa, w imieniu Gminy, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Wójta, oświadczenie woli w zakresie 
zarządu mieniem

4) pełnieni funkcje rzecznika prasowego Urzędu współdziałając z przedstawicielami mas mediów, reagowanie na 
krytykę prasową,

5) ustala tok załatwiania spraw trudnych i skomplikowanych,

6) współdziała z radcą prawnym w zakresie formalno-prawnego załatwiania spraw w Urzędzie.

2. Zastępca wójta gminy nadzoruje realizację zadań Urzędu w zakresie:

1) spraw wojskowych, obrony cywilnej i zadań obronnych,

2) zagospodarowania przestrzennego Gminy,

3) ochrony środowiska,

4) gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej,

5) zadań urzędu stanu cywilnego.

§ 8. 1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania i działania Urzędu, a w szczególności:

1) organizuje pracę Urzędu, czuwa nad właściwym jego funkcjonowaniem oraz usprawnia jego działalność,

2) podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta,

3) wykonuje wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy 
oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta,

4) koordynuje działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizuje ich współpracę,

5) zapewnia prawidłową obsługę interesantów oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym i terminowym 
załatwianiem spraw interesantów,

6) analizuje na bieżąco sytuację kadrową w Urzędzie oraz nadzoruje system rekrutacji nowych pracowników,

7) sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników,

8) przygotowuje projekty zmian w organizacji Urzędu oraz nadzoruje ich wdrażanie,

9) nadzoruje przygotowanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,

10) sprawuje nadzór nad przygotowaniem pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady,

11) kontroluje i koordynuje działania w zakresie skarg, wniosków i interwencji,

12) bierze udział w sesjach Rady i komisjach Rady,

13) nadzoruje realizację uchwał Rady i wniosków komisji,

14) sprawuje nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych,

15) koordynuje realizacje obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej,

16) koordynuje prace związane z przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów

17) prowadzi rejestr zarządzeń Wójta,

18) nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania skarg, wniosków i petycji,

19) zapewnienia prawidłowy obieg dokumentów, w tym dekretacja korespondencji przychodzącej,

20) na bieżąco ocenia wykonywaną pracę przez pracowników Urzędu,

21) przyjmuje ustne oświadczenie woli spadkodawcy,
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22) współdziała z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu,

23) pełni funkcje pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

24) pełni funkcje rzecznika prasowego Urzędu,

25) wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz wynikające z poleceń lub upoważnień Wójta.

2. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „S”.

3. Sekretarz nadzoruje prowadzenie i realizację zadań Urzędu w zakresie:

1) obsługi Rady,

2) organizacji Urzędu,

3) spraw kadrowych,

4) działalności gospodarczej,

5) promocji Gminy,

6) prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,

7) zagospodarowania przestrzennego Gminy,

8) ochrony środowiska,

9) gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej,

10) archiwum zakładowego

11) ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości.

§ 9. 1. Skarbnik Gminy wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu Gminy, organizuje 
całość prac związanych z budżetem i realizacją zadań Gminy w zakresie finansowym, zgodnie z ustaleniami Rady 
i Wójta oraz sprawuje kontrolę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Skarbnik jest jednocześnie kierownikiem Referatu Finansowego.

3. Do obowiązków i odpowiedzialności Skarbnika należy:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Do zadań Skarbnika należy:

1) opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy,

2) sporządzanie projektu budżetu gminy i jej jednostek oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie i trybie 
do uchwalenia Radzie Gminy,

3) bieżąca analiza stanu środków budżetowych, pozabudżetowych i innych będących
w dyspozycji jednostki, wnioskowanie do Wójta lub Rady Gminy zmian budżetowych w celu racjonalnego 
dysponowania środkami,

4) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków do budżetu gminy w formie 
dotacji, fundacji, kredytów, pożyczek, darowizn itp. Negocjowanie wysokości środków finansowych na 
przejmowane, przekazywane lub powierzane Gminie zadania,

5) czuwanie nad wykonaniem pełnych planów dochodów budżetu gminy i podejmowanie działań zmierzających 
do ich realizacji,

6) współpraca z izbą obrachunkową w zakresie prawidłowości prowadzenia spraw finansowych w gminie,

7) okresowe informowanie Rady i Wójta o stanie gospodarki finansowej Gminy,
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8) współdziałanie z radami sołeckimi w zakresie prowadzenia działalności finansowej sołectw,

9) inicjowanie i finansowanie inwestycji gminnych z uwzględnieniem przepisów ustawy zamówieniach 
publicznych, a w szczególności:

a) finansowe zabezpieczanie planowanych inwestycji,

b) występowanie o pozyskanie środków pozabudżetowych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją 
umów w tym zakresie,

c) finansowanie inwestycji, poczynając od umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru, a kończąc na 
zakończeniu, rozliczeniu i odbiorze inwestycji,

d) prowadzenie dokumentacji w zakresie finansowania inwestycji łącznie z dokumentacją niezbędną do 
realizacji wystawianych przez wykonawcę faktur, a w tym kaucja gwarancyjna, protokoły odbioru, 
akceptacja inspektora nadzoru,

10) nadzór nad prowadzeniem ewidencji majątku i mienia gminnego,

11) nadzór nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy i zakładów budżetowych,

12) nadzór nad prawidłową realizacją przepisów ustawy o podatku dochodowym,

13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dot. 
prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, gospodarki kasowej, zasad 
prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, zasad dysponowania funduszem świadczeń socjalnych, zasad 
wypłaty rocznego wynagrodzenia pracowników oraz innych wymaganych prawem,

14) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach dot. budżetu gminy oraz majątku i mienia gminnego, 
po wcześniejszych prawem przewidzianych konsultacjach społecznych lub opiniowaniu na posiedzeniach 
komisji,

15) prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi 
zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dot. zasad wykonywania budżetu, 
gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji gminy,

b) zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez gminę,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnianiu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

16) prowadzenie rachunkowości gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi zwłaszcza 
na:

a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów 
wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

- ochronę mienia pozostającego w posiadaniu gminy oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób 
majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych

c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki 
organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie,

17) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dot. wykonywania planów finansowych gminy oraz ich zmian,

c) następnej kontroli operacji gospodarczych gminy stanowiących przedmiot księgowań,
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18) udostępnianie informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Referat Finansowy, będącej informacją 
publiczną w rozumieniu przepisów ustawy.

19) pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji znajdujących się w systemach informatycznych 
i zbiorach Referatu Finansowego,

20) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub 
upoważnień Wójta.

21) Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „FnS”.

Rozdział 3.
Zasady funkcjonowania oraz organizacja Urzędu

§ 10. Urząd działa według następujących zasad:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczności lokalnej,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa

5) kontroli zarządczej,

6) podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz wzajemnego współdziałania 
podziału.

§ 11. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w 
granicach prawa i obowiązani są do jego przestrzegania.

§ 12. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, 
z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

§ 13. Jednoosobowe kierownictwo opiera się na zasadach jednolitości poleceń i służbowego 
podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej 
odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 14. 1. W Urzędzie działa kontrola zarządcza, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania 
zadań Urzędu przez poszczególne komórki organizacyjne Referaty i wykonywania obowiązków przez 
poszczególnych pracowników Urzędu.

2. Kontrola zarządcza składa się między innymi z kontroli wewnętrznej, która ma charakter funkcjonalny. 
W szczególności polega ona na bieżącej kontroli stanowisk pracy przez bezpośrednich przełożonych.

§ 15. 1. W skład struktury Urzędu wchodzą: 

1) Zastępca Wójta Gminy,

2) Sekretarz Gminy,

3) Skarbnik Gminy,

4) Referat Finansowy w skład, którego wchodzą:

a) kierownik referatu, którym jest Skarbnik,

b) stanowisko pracy ds. księgowości oraz płac,

c) stanowisko pracy ds. księgowości Urzędu Gminy,

d) stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat,

e) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej,

5) Urząd Stanu Cywilnego – Zastępca Kierownika  USC

6) Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w skład, którego wchodzą:

a) kierownik referatu,

b) stanowisko pracy ds. zamówień publicznych,
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c) stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej,

7) Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami,

8) Samodzielne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,

9) Samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków unijnych,

10) Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i ochrony danych osobowych,

11) Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych,

12) Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych,

13) Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji oraz promocji 
Gminy,

14) Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego,

15) Woźna,

16) Konserwator/robotnik gospodarczy.

2. W Urzędzie poza ww. strukturą działa Inspektor Ochrony Danych oraz Pełnomocnik ds. Informacji 
Niejawnych, którzy są bezpośrednio podporządkowani Wójtowi.

§ 16. Obsługę prawną Urzędu prowadzi kancelaria prawna jako obsługa zewnętrzna.

Rozdział 4.
Zakres działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy

§ 17. Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy:

1) organizowanie i wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów 
Gminy,

2) właściwe i terminowe wykonywanie zadań,

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta, przedkładanie ich do akceptacji radcy 
prawnego oraz Sekretarza lub Skarbnika,

4) uzyskiwanie wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nierozstrzygniętych normą prawną zarówno od radcy 
prawnego, jak również od innych specjalistycznych organów,

5) współdziałanie z innymi pracownikami Urzędu, jak również z innymi jednostkami organizacyjnymi, 
instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie wymaganym dla wykonywania zadań,

6) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania,

7) współpraca z innymi pracownikami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań 
Gminy oraz przygotowanie dokumentacji w sprawach zamówień publicznych,

8) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej,

9) przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,

10) prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotyczących zakresu czynności i systematyczne jego 
aktualizowanie,

11) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz zasad dotyczących wewnętrznego 
obiegu akt,

12) bieżące publikowanie materiałów podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,

13) samokształcenie i szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych zgodnie z potrzebami Urzędu,

14) doskonalenie organizacji i form pracy dla zapewnienia sprawnej, kulturalnej oraz terminowej obsługi 
petentów,

15) informowanie kierownictwa Urzędu o swojej pracy i podejmowanych działaniach, a także o zagrożeniach 
i przeszkodach w realizacji zadań.
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16) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub 
upoważnień Wójta.

§ 18. Pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska organizują pracę w referacie i odpowiadają za: 

1) właściwą realizację zadań referatu,

2) poprawność przygotowywanych spraw i decyzji,

3) przestrzeganie dyscypliny pracy podległych pracowników, efektywne wykorzystanie czasu pracy oraz 
kształtowanie życzliwej atmosfery w pracy,

4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych oraz 
o zamówieniach publicznych,

5) prowadzenie kontroli wewnętrznej.

§ 19. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. księgowości oraz płac:

1) prowadzenie księgowości organu Gminy,

2) księgowanie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) rozliczanie sołtysów/inkasentów z zainkasowanych kwot z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

4) prowadzenie postępowania egzekucyjnego należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wobec Gminy, w tym terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, prowadzenie 
ich ewidencji i aktualizacja,

5) przygotowywanie dokumentów związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy 
i Samorządowych instytucji kultury, a w szczególności:

a) kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę wypłat z osobowego funduszu płac oraz zgłaszanie 
pracowników do ZUS,

b) prowadzenie kart wynagrodzeń,

c) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

d) dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym,

e) sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych (PIT),

6) prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników,

7) naliczanie sołtysom/inkasentom należnej prowizji,

8) prowadzenie spraw w zakresie VAT,

9) opracowywanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw,

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy ds. 
księgowości Urzędu Gminy.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „FnKpł”.

§ 20. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. księgowości Urzędu Gminy:

1) prowadzenie księgowości jednostki Urząd,

2) prowadzenie rejestru i wystawianie rachunków, faktur VAT,

3) prowadzenie rozrachunków analitycznych do konta 221„Należności z tytułu dochodów budżetowych” 
dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie windykacji tych należności,

4) załatwianie indywidualnych spraw w zakresie odraczania terminów płatności, umarzania zaległości 
podatkowych oraz innych zaległych należności, rozkładania na raty oraz umarzania odsetek za zwłokę, 
przygotowywanie projektów decyzji,

5) prowadzenie ewidencji i gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
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6) prowadzenie rejestru weksli,

7) prowadzenie rozliczenia zużycia paliwa dla samochodów osobowych, innych samochodów stanowiących 
własność Gminy oraz innego sprzętu,

8) przygotowanie dokumentów do rozliczenia funduszu sołeckiego

9) prowadzenie aktualnej ewidencji podatników podatku od środków transportowych, analiza spływu podatku, 
windykacja zaległości,

10) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy ds. 
księgowości oraz płac.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „FnKU”.

§ 21. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. wymiaru podatków i opłat:

1) prowadzenie spraw wymiaru podatków i opłat, w tym:

a) dokonywanie wymiaru podatków gminnych – rolnego, leśnego, od nieruchomości – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

b) prowadzenie korekt wymiaru w trakcie roku podatkowego,

c) prowadzenie aktualnej ewidencji podatników,

2) przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników,

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych,

4) opracowywanie rocznego planu dochodów z podatków i opłat lokalnych,

5) załatwianie indywidualnych spraw w zakresie udzielania ulg ustawowych,

6) realizacja zadań w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

7) współpraca z urzędem statystycznym dot. ewidencji gospodarstw rolnych dla celów statystycznych,

8) ewidencja składników majątkowych gminy, w tym:

a) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

b) inwentaryzacja i jej rozliczanie,

c) prowadzenie aktualnych spisów inwentarza dla użytkowników,

d) prowadzenie analiz stanu majątkowego przedmiotów nietrwałych i środków trwałych,

9) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych zadań,

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy ds. 
księgowości podatkowej.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „FnWp”.

§ 22. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. księgowości podatkowej:

1) prowadzenie księgowości podatków i opłat,

2) rozliczanie sołtysów/inkasentów z zainkasowanych kwot podatków,

3) prowadzenie postępowania egzekucyjnego należności podatkowych, w tym terminowe wystawianie upomnień 
i tytułów wykonawczych, prowadzenie ich ewidencji i aktualizacja,

4) prowadzenie spraw związanych z częściowym zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

5) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

6) współpraca ze stanowiskiem ds.  wymiaru podatków i opłat

7) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
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2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy ds. wymiaru 
podatków i opłat.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „FnKp”

§ 23. 1. Zadania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:

a) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

b) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

c) wydawanie zaświadczeń i wypisów z akt stanu cywilnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami,

d) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stanu cywilnego,

2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dowodach osobistych,

3) organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców,

4) udzielanie informacji o dokumentach tożsamości dla osób uprawnionych,

5) realizacja zadań wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przypisanych do wykonania gminie,

6) inspirowanie i koordynowanie działań wynikających z prorodzinnej polityki Gminy,

7) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, prowadzenie postępowań przygotowywanie projektów 
decyzji w sprawach spornych o zameldowanie lub wymeldowanie,

8) współdziałanie z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji 
jego zadań ustawowych oraz z Rządowym Centrum Informatycznym, Centralnym Biurem Adresowym, 
Wojskowym Komendantem Uzupełnień w sprawach ewidencji ludności,

9) prowadzenie aktualnego rejestru wyborców z terenu Gminy,

10) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i ochroną informacji niejawnych (kancelaria materiałów 
niejawnych),

11) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracowników na stanowiskach pracy ds. 
obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych oraz ds. kadr i ochrony danych osobowych.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „USC”

§ 24. 1. Zadania Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:

1) prowadzenie inwestycji gminnych, remontów kapitalnych i bieżących, a w szczególności:

a) załatwianie spraw związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem 
pozwolenia na budowę,

b) rzeczowe prowadzenie inwestycji i prac remontowych, współpraca z wykonawcą i inspektorem nadzoru,

c) prowadzenie całościowej ewidencji inwestycji gminnych i remontów tj. dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, korespondencji w zakresie przygotowania, prowadzenia, zakończenia i oddania do użytku 
inwestycji czy remontów kapitalnych,

2) organizowanie i prowadzenie okresowych kontroli gminnych obiektów, na ich podstawie wnioskowanie 
potrzeb prowadzenia remontów,

3) dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń grzewczych, kanalizacyjno-wodociągowych i elektrycznych 
w Urzędzie Gminy,

4) dbałość o sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury technicznej w gminie tj.

a) sieci połączeń autobusowych i utrzymania przystanków,

b) sieci połączeń telefonicznych,

c) sieci wodociągowej – sprawne funkcjonowanie wodociągów wiejskich,
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d) dostawy energii elektrycznej, gazowniczej oraz sprawne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego,

współpraca z właściwymi zakładami w tym zakresie,

5) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia 
w Urzędzie Gminy oraz w lokalach pozostających w zarządzie Urzędu z wyłączeniem obiektów oświatowych,

6) prowadzenie dokumentacji z zakresu oceny ryzyka zawodowego pracowników,

7) prowadzenie dokumentacji w zakresie wypadków przy pracy,

8) prowadzenie spraw bezpieczeństwa publicznego oraz przygotowywanie projektów zezwoleń na organizowanie 
imprez masowych,

9) prowadzenie spraw związanych z ewidencją, utrzymaniem, budową lub modernizacją sieci dróg na terenie 
gminy; bezpieczeństwo drogowe; organizacja ruchu drogowego,

10) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a w tym:

a) nadzór nad działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych,

b) wyposażanie w sprzęt pożarniczy jednostki OSP i rady sołeckie,

c) organizacja zawodów i ćwiczeń strażackich,

11) prowadzenie spraw przeciwpowodziowych i akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych lub 
katastrof,.

2. Nadzór nad wykonaniem zadań przez pracowników Referatu.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „GKIK”

§ 25. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. zamówień publicznych:

1) przygotowywanie i dokumentowanie postępowań udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami 
Prawa zamówień publicznych na zadania realizowane przez Gminę,

2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w tym:

a) przygotowanie projektów uchwał oraz projektu planu gospodarki odpadami i ich aktualizacja,

b) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań 
i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,

c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
przygotowywanie projektów zezwoleń na świadczenie usług,

d) prowadzenie postępowań dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych w przypadku właścicieli którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług z uprawnionym 
podmiotem,

e) monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę 
(zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych, 
prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych 
obowiązków wynikających z umowy).

f) współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki odpadami.

3) współdziałanie w zakresie realizacji inwestycji gminnych i prac remontowych,

4) prowadzenie ewidencji budynków i obiektów gminnych, książek gminnych obiektów budowlanych zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego,

5) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodów osobowych (Honda, Polonez ATU), samochodów 
ciężarowych i strażackich oraz innego sprzętu,

6) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w związku z realizacją zadań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,

7) obsługa kserokopiarki i stała troska o jej odpowiednie funkcjonowanie,

8) opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji prowadzonych zadań,
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2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracowników na stanowiskach pracy ds. 
gospodarki komunalnej oraz ds. gospodarki odpadami.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „GKIZp.

§ 26. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. gospodarki komunalnej:

1) prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach określonych przepisami ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego i kartograficzne i wywłaszczaniu nieruchomości, a w 
tym zatwierdzania podziałów i rozgraniczania nieruchomości,

2) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, ustalania 
i regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy i ujawniania tego prawa w księgach 
wieczystych Gminy,

3) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego gminy, jego stanu własności, administrowanie tj. przekazywanie 
niektórych nieruchomości gminnych radom sołeckim i nadzór nad wykorzystywaniem zgodnym 
z przeznaczeniem, najem, dzierżawy, sprzedaż mienia komunalnego,

4) gospodarka mieszkaniowa gminnych mieszkań i lokali użytkowych, a w szczególności: organizacja procedury 
wynajmowania i przygotowywanie projektów umów najmu,

5) prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych i wojennych oraz mogił wojennych,

6) oznaczanie nieruchomości i prowadzenie aktualnego rejestru numeracji porządkowej nieruchomości we 
wsiach, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom,

7) współpraca z urzędem statystycznym w zakresie numeracji porządkowej posesji w celach statystycznych,

8) Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej,

9) prowadzenie spraw dot. ochrony przyrody i zabytków, w tym opracowywanie zezwoleń na usuwanie drzew 
i krzewów,

10) prowadzenie archiwum zakładowego,

11) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych  w zakresie przygotowywania projektów uchwał 
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

12) obsługa kserokopiarki i stała troska o jej odpowiednie funkcjonowanie,

13) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracowników na stanowiskach pracy ds. 
zamówień publicznych oraz ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „GKIGk”.

§ 27. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. gospodarki odpadami:

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnych na terenie 
Gminy Przesmyki,

2) obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi,

3) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

4) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie,

6) kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami,

7) współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego 
wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,

8) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
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9) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z 
funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

10) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych,

11) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy ds. . 
wymiaru podatków i opłat.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „GO”.

§ 28. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

a) podejmowanie działań zabezpieczających aktualność dokumentów planistycznych zagospodarowania 
przestrzennego gminy,

b) nadzór nad prawidłową realizacją postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy,

c) prowadzenie postępowania dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

d) wydawanie zaświadczeń z zakresu zagospodarowania przestrzennego,

2) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

a) sporządzanie projektów programów ochrony środowiska oraz raportów z ich wykonania,

b) prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku,

c) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu urzędu,

d) prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, poprzedzającego wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

e) tworzenie programów przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą 
Prawo ochrony środowiska i przepisami szczególnymi: prawo wodne, prawo geodezyjne i górnicze, 
o ochronie przyrody, o lasach, o odpadach, prawo łowieckie, o ochronie zwierząt, o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych,

f) edukacja ekologiczna,

3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo energetyczne,

4) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo wodne,

5) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy unijnych

6) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracowników na stanowiskach pracy ds. 
pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami oraz ds. organizacyjnych.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „ZpOś”.

§ 29. 1. Zadania stanowiska pracy ds. pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami:

1) poszukiwanie źródeł współfinansowania projektowanych inwestycji i remontów obiektów komunalnych 
i infrastruktury gminnej,

2) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o środki unijne i inne środki zewnętrzne,

3) koordynowanie działań w zakresie wyłonienia wykonawcy, realizacji, sfinansowania i rozliczanie inwestycji 
prowadzonej z udziałem środków unijnych,

4) zarządzanie projektami przez okresy wynikające z przyjętych zasad programowych działań, w tym 
archiwizowanie dokumentów związanych z projektami,

5) przygotowywanie lub koordynowanie działań w zakresie opracowywania niezbędnych opracowań 
planistycznych,
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6) sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw.

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy ds. 
zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „FU”.

§ 30. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. kadr i ochrony danych osobowych:

1) prowadzenie spraw pracowników Urzędu, instytucji kultury i kierowników jednostek organizacyjnych gminy 
związanych z ich zatrudnianiem, awansowaniem, nagradzaniem, zwalnianiem,

2) ewidencja pracowników urzędu oraz instytucji kultury, prowadzenie ich akt osobowych,

3) sprawy dot. wypłaty wynagrodzeń pracowników,

4) koordynowanie przestrzegania regulaminu pracy.

5) sprawy emerytalno-rentowych i socjalne pracowników,

6) szkolenia, dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

7) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie,

8) zapewnianie przestrzegania przepisów regulujących zasady ochrony danych osobowych,

9) informowanie Administratora Danych oraz pracowników przetwarzających dane osobowe o obwiązkach 
spoczywających na nich z mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie 
danych i doradzanie im w tej sprawie,

10) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych 
oraz polityk Administratora Danych w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym: podział obowiązków, 
przeprowadzanie szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych oraz powiązane 
z tym audyty,

11) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,

12) współpraca z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

13) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, 
w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach 
prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,

14) wykonywanie zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania,

15) przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

16) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

17) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,

18) prowadzenie rejestru czynności udostępnień danych,

19) wykonywanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych,

20) udział w rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie danych osobowych

21) sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw.

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy ds. 
organizacyjnych.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „KOD”.

§ 31. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. organizacyjnych:

1) organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz petycji,

2) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do wójta gminy i urzędu oraz czuwanie nad 
terminowością udzielania na nie odpowiedzi,

3) umieszczanie odwzorowań cyfrowych petycji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz aktualizowanie 
tej informacji o dane dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji,
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4) prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

5) organizacja Urzędu Gminy, a w tym:

a) ustalanie treści, zamawianie, ewidencja pieczęci urzędowych,

b) prenumerata aktów prawnych i czasopism,

c) zaopatrzenie Urzędu w materiały kancelaryjno-biurowe, druki i formularze oraz urządzenia kancelaryjno-
techniczne, czuwanie nad racjonalnym wykorzystywaniem materiałów biurowych,

6) prowadzenie sekretariatu Wójta Gminy,

7) tworzenie projektów zarządzeń Wójta Gminy w edytorze aktów prawnych oraz publikacja zarządzeń w BIP,

8) gromadzenie zbioru przepisów akt prawa miejscowego i zbioru akt prawnych ogłaszanych w dziennikach 
ustaw i monitorach, oraz udostępniania ich do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu,

9) prowadzenie ewidencji dokumentacji statutowo-regulaminowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,

10) ogłaszanie w dzienniku urzędowym województwa – akt prawa miejscowego,

11) prowadzenie książki kontroli,

12) prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw,

13) prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,

14) prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem Gminy w związkach, stowarzyszeniach i spółkach oraz 
związanej z realizacją porozumień Gminy z organami administracji rządowej i samorządowej,

15) prace społeczne wykonywane przez skazanych,

16) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych zadań,

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy ds. kadr 
i ochrony danych osobowych.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „ORG”.

§ 32. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych:  

1) zapewnienie przewodniczącemu i komisjom Rady wszechstronnej pomocy w realizacji zadań określonych 
statutem Gminy,

2) pomoc radnym w wykonywaniu mandatu radnego,

3) opracowywanie i gromadzenie dokumentacji z pracy Rady i komisji Rady,

4) prowadzenie rejestru interwencji i interpelacji radnych oraz stanowisk i wniosków komisji stałych 
i problemowych rady i czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi,

5) prowadzenie sekretariatu przewodniczącego Rady Gminy,

6) prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem Rady Gminy z organizacjami politycznymi, społecznymi 
i związkowymi,

7) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady oraz zgłaszanych w czasie przyjęć 
interesantów przez przewodniczącego rady.

8) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu działalności Rady i jej organów.

9) realizacja zadań związanych z wyborem ławników,

10) udzielanie pomocy organizacyjnej radom sołeckim w prowadzeniu przez nie działalności na rzecz 
zaspakajania lokalnych potrzeb mieszkańców,

11) prowadzenie spraw związanych z podziałem gminy na sołectwa, organizacja i obsługa narad z sołtysami 
i zebrań wiejskich,

12) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, w tym:
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a) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalanie należnych opłat 
w powyższym zakresie, kontrola wykorzystania zezwoleń,

b) obsługa administracyjno – biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) zapewnienie realizacji zadań związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,

d) przygotowywanie projektów rocznych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych,

e) koordynowanie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

13) podejmowanie zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii, a w tym:

a) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z uprawą maku i konopi włóknistych,

b) popularyzacja przepisów dot. zakazu uprawy maku oraz lustracja pól i działania w zakresie likwidacji 
nielegalnych upraw maku, współpraca z organami ścigania w tym zakresie,

14) inspirowanie i koordynowanie działań w zakresie:

a) organizacji opieki lekarskiej i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy,

b) działalności placówek kultury i sportu, w tym prowadzenie rejestru instytucji kultury,

c) organizacji współpracy Wójta z organizacjami pozarządowymi

15) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych

16) sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw,

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy Zastępcy 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z wyłączeniem spraw wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „BRJP”.

§ 33. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji oraz 
promocji Gminy: 

1) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,

2) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych, współdziałanie 
z autorami oprogramowań,

3) upowszechnianie Internetu w gminie – prowadzenie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem 
infrastruktury internetowej w Gminie,

4) prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy,

6) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,

7) pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,

8) zapewnienie dostępu do nowoczesnej techniki komputerowej,

9) udostępnianie oraz pomoc w uzyskiwaniu informacji zawartych w Internecie,

10) prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy oraz LCK z wykorzystaniem techniki komputerowej 
(prezentacja multimedialna, plakaty, ulotki, informatory itp.)

11) świadczenie usług w zakresie: kopiowania i kserowania, przekazywania informacji faksem lub pocztą 
elektroniczną, drukowania, skanowania, obróbki graficznej itp.

12) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy ds. obsługi 
Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „IPG”.

§ 34. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego: 
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1) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu, w tym codzienne przyjmowanie i wysyłka korespondencji biurowej,

2) udzielanie informacji oraz pomocy w załatwianiu spraw w relacji obywatel –urząd,

3) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, a w 
szczególności współpraca ze służbą weterynaryjną w tym zakresie oraz podejmowanie prawem przypisanych 
działań w przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej na terenie gminy,

4) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,

5) współdziałanie z odpowiednimi służbami rolnymi i bankowymi w zakresie przyznawania dotacji oraz kredytów 
dla rolników,

6) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo łowieckie,

7) współdziałanie ze spółkami wodnymi,

8) pomoc rolnikom w załatwianiu spraw emerytalno-rentowych i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 
rolników i ich rodzin, sporządzanie zeznań świadków potwierdzających okres pracy na gospodarstwie rolnym,

9) pomoc rolnikom w załatwianiu spraw związanych z integracją unijną, oraz wprowadzaniem w życie unijnych 
praw i obowiązków dot. rolnictwa,

10) realizacja spraw z zakresu szacowanie szkód w rolnictwie, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi,

11) współpraca w zakresie organizacji wyborów do Izb Rolniczych,

12) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach 
w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych absolwentów,

13) współpraca z nadleśnictwem i powiatowymi służbami w zakresie prawidłowej gospodarki leśnej w lasach 
niepaństwowych, realizacja zadań zalesienia gruntów porolnych,

14) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

15) realizacja zadań obronnych,

16) realizacja spraw w zakresie zadań obrony cywilnej,

17) realizacja spraw w zakresie zarządzania kryzysowego,

18) opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji akcji kurierskiej oraz innej dokumentacji 
(planów, programów, instrukcji np. stałego dyżuru,) wynikającej z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego,

19) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na samodzielnym stanowisku 
pracy ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji oraz promocji Gminy.

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „KOZk”.

§ 35. Zadania dla woźnej:

1) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy, a w  szczególności:

a) zamiatanie, mycie i pastowanie podłóg w pokojach, na korytarzach i klatce schodowej,

b) odkurzanie dywanów,

c) ścieranie kurzu z biurek, stołów i innych mebli oraz sprzętu biurowego,

d) mycie okien

e) utrzymanie porządku i czystości w toalecie

f) pielęgnacja kwiatów wewnątrz budynku i na zewnątrz wraz z krzewami.

2) O godzinie 14-ej odniesienie na pocztę korespondencji

3) Rano otwierać a po zakończeniu pracy zamykać urząd po uprzednim sprawdzeniu przygotowania wszystkich 
pokoi do zamknięcia (pozamykane okna, wyłączone źródła energii elektrycznej, pozamykane szafy, itp.
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4) Godziny pracy: 7.00 – 10.00 i 14.00 – 19.00.

§ 36. Zadania konserwatora/robotnika gospodarczego:

1) nadzór nad piecami c.o. oraz urządzeniami związanymi z zaopatrzeniem w wodę i kanalizacyjnymi.

2) załatwianie spraw gospodarczych urzędu gminy i innych lokali gminnych.

3) wykonywanie bieżących napraw sprzętu biurowego i mebli biurowych.

4) dbałość o utrzymanie w dobrym stanie instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej i w związku z tym 
wykonywanie drobnych napraw i poprawek nie wymagających specjalnej wiedzy fachowej.

5) stałe utrzymanie porządku i czystości wokół budynku urzędu gminy, budynku gospodarczego, śmietnik, 
zewnętrznej ubikacji oraz przystanków PKS.

6) w okresie zimowym odśnieżanie placu wokół budynków gminnych i przystanków PKS oraz posypywanie 
piaskiem w celu zlikwidowania gołoledzi.

7) utrzymanie w należytym stanie zieleni wokół budynku urzędu gminy.

8) dbałość o poprawny stan porządku przy Kopcu Piłsudskiego w Majówce, co najmniej raz na 2 miesiące – 
posprzątanie obiektu i przygotowanie śmieci do wywozu na zorganizowane wysypisko.

9) utrzymanie w należytym stanie samochodów służbowych, ciągnika oraz sprzętu.

10) utrzymanie porządku w pomieszczeniach gospodarczych, kotłowni i zapleczu socjalnym.

11) zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń i braków, ze względu na rozmiary czy specyfikę 
niemożliwych do usunięcia samodzielnie.

Rozdział 5.
Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 37. Wójt  podpisuje:

1) zarządzenia, regulaminy i inne akty prawne,

2) pisma kierowane do Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów,

3) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

4) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do 
podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

5) odpowiedzi na interpelacje posłów i senatorów, zapytania i wnioski radnych oraz wnioski Komisji Rady,

6) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu,

7) inne pisma i decyzje zastrzeżone do bezpośredniej kompetencji Wójta odrębnymi przepisami prawa lub mające 
ze względu na swój charakter specjalne znaczenie.

§ 38. 1. Podpisywanie pism i decyzji nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta, należy do 
kompetencji Zastępcy wójta.

2. Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań i kompetencji, nie zastrzeżone do 
podpisu Wójta oraz pisma i decyzje administracyjne w sprawach, do załatwiania których zostali upoważnieni przez 
Wójta.

3. Kierownicy Referatów podpisują pisma związane z zakresem działania referatu, nie zastrzeżone do podpisu 
Wójta.

4. Dokumenty dotyczące operacji gospodarczych, finansowych oraz czynności prawnych mających pociągnąć 
za sobą zobowiązania pieniężne winny uzyskać kontrasygnatę Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

5. Zasady podpisywania dokumentów finansowo – księgowych określa Wójt w instrukcji obiegu dokumentów 
księgowych.

§ 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt.

2. Do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1 Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu.
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§ 40. 1. Dokumenty przedstawione do podpisu Wójta powinny być uprzednio parafowane przez Skarbnika, 
jeśli dotyczą spraw finansowych, w innych przypadkach - przez Sekretarza.

2. W dokumentach przedstawionych do podpisu powinna być na końcu z lewej strony zamieszczona adnotacja 
zawierająca imię i nazwisko pracownika, który opracował dokument.

Rozdział 6.
Ogólne zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 41. 1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia w godzinach 
urzędowania, oraz jedną godzinę po zakończeniu pracy Urzędu.

2. Sekretarz przyjmuje interesantów każdego dnia tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

§ 42. 1. Kontrolę i nadzór w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków sprawuje 
Sekretarz Gminy.

2. Skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie 
postępowania administracyjnego oraz przepisach szczególnych.

Rozdział 7.
Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych

§ 43. Normatywnymi aktami prawnymi wydawanymi przez organy Gminy są:

1) uchwały Rady, będące aktami prawa miejscowego obowiązującego na terenie Gminy,

2) inne uchwały Rady podejmowane w zakresie własnych kompetencji,

3) przepisy porządkowe wydawane przez Wójta w przypadkach nie cierpiących zwłoki,

4) zarządzenia wewnętrzne Wójta.

§ 44. 1. Projekty aktów określonych w § 43 opracowują właściwe rzeczowo stanowiska pracy, kierując się 
zasadami techniki legislacyjnej.

2. Przed przedłożeniem organom Gminy projektu aktu prawnego właściwe rzeczowo stanowisko pracy 
uzgadnia go ze Skarbnikiem, jeżeli treść aktu prawnego dotyczy budżetu lub ma spowodować skutki finansowe lub 
Sekretarzem, jeżeli treść aktu prawnego dotyczy innych zagadnień niż budżetowe.

3. Projekty aktów prawnych przedkładane są radcy prawnemu w celu potwierdzenia ich zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Projekty aktów prawnych powinny być uzgodnione lub zaopiniowane przez właściwe organy w przypadku, 
gdy wymaga tego przepis szczególny.

§ 45. 1. Projekty uchwały Rady winny być sporządzone w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej 
i dostarczone na stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych.

2. Projekty aktów prawnych wydawanych przez Wójta sporządzane są w wystarczającej liczbie egzemplarzy 
i przekazywane Sekretarzowi.

Rozdział 8.
Organizacja działalności kontrolnej

§ 46. 1. Głównym celem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i sprawności działania Urzędu oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy, a także badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa i celowości 
wydatkowania środków finansowych.

2. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

§ 47. 1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują:

1) Wójt, Zastępca Wójta i Sekretarz w zakresie organizacji i dyscypliny pracy, terminowości i prawidłowości 
załatwiania spraw obywateli jak również przestrzegania przepisów kancelaryjnych,

2) Skarbnik w zakresie realizacji zadań wynikających z budżetu Gminy oraz prawidłowości załatwiania spraw 
finansowych.

2. Kontrole wewnętrzne dokumentowane są w formie zapisów w książce kontroli.
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3. Nie podlegają dokumentowaniu bieżące kontrole funkcjonalne dokonywane przez osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska w zakresie nadzorowanych spraw.

§ 48. 1. 1. Kontrolę zewnętrzną wykonują:

1) Wójt w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie ich organizacji i funkcjonowania zgodnie ze 
statutem  i regulaminem,

2) Skarbnik w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie prowadzonej działalności finansowej 
i gospodarczej.

2. Zakres i sposób wykonywania kontroli ustala Wójt w drodze zarządzenia wewnętrznego.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli zawierający fakty stanowiące podstawę do oceny 
działalności kontrolowanego, a w szczególności konkretne nieprawidłowości i uchybienia, ich przyczyny i skutki 
oraz osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy.

4. Protokoły kontroli rejestrowane są i przechowywane na stanowisku Sekretarza.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 49. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania oraz wykonywania 
zadań przez Urząd, określa Wójt w drodze zarządzenia wewnętrznego.

  

 

Wójt Gminy Przesmyki

Andrzej Skolimowski
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