
 



                                                                                                        Załącznik   
                                                                                                        do Zarządzenia Nr 27/ 2016  
                                                                                                        Wójta Gminy Szydłów  
                                                                                                        z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szydłów 
Rozdział I  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szydłów określa: 
      1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Szydłów, 
      2) organizację Urzędu Gminy Szydłów,  
      3) zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Szydłów, 
      4) zakres działania kierownictwa urzędu i poszczególnych referatów, stanowisk    
           pracy w Urzędzie Gminy. 

§ 2. 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
       1)  gminie - należy przez to rozumieć Gminę Szydłów, 
       2)  radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Szydłów, 
       3)  wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Szydłów, 
       4)  sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Szydłów,              
       5)  skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Szydłów, 
       6)  urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Szydłów, 
       7)  referacie - należy przez to rozumieć Referat Urzędu Gminy Szydłów. 

§ 3. 
1. Urząd jest jednostką budżetową gminy. 
2. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
3. Siedziba urzędu znajduje się na terenie miejscowości Szydłów. 
 

Rozdział II  
Zakres działania i zadania urzędu 

 

§ 4. 
1. Urząd stanowi aparat pomocniczy wójta. 
2. Do zakresu działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego     
    wykonania spoczywających na gminie: 
    1) zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, 
    2) zadań zleconych przez organy administracji rządowej, których wykonanie  
        zlecono gminie na mocy obowiązujących aktów normatywnych, 
    3) zadań wynikających z innych ustaw szczególnych, 
    4) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji  
        rządowej (zadań powierzonych), 
    5) zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1987 r. o powszechnym  
        obowiązku obrony RP i innych ustaw szczególnych, 
    6) zadań określonych statutem gminy, uchwałami rady i zarządzeniami wójta. 

§ 5. 
1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania      
    administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji       
    kancelaryjnej oraz zarządzeniami wójta. 
 

Rozdział III  
Zasady funkcjonowania urzędu 

 

§ 6. 
Urząd działa w oparciu o następujące zasady: 
1) praworządności, 
2) służebności wobec społeczności lokalnej, 
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 
4) jednoosobowego kierownictwa, 
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5) kontroli wewnętrznej, 
6) podziału zadań pomiędzy kierownictwo urzędu, poszczególne referaty                             
    i stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania. 

§ 7. 
Pracownicy urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań urzędu, działają na 
podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 

§ 8. 
Pracownicy urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań są obowiązani do: 
1) sumiennego, sprawnego i bezstronnego działania, 
2) zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 
3) przestrzegania zasad informacji niejawnej, stanowiących tajemnicę służbową, 
4) przestrzegania prawa zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw, 
5) przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym  
    ujawnieniem, 
6) przestrzegania zasad dostępu obywateli do dokumentów dotyczących  
     wykonywania przez gminę zadań publicznych, określonych przez radę w statucie   
    gminy. 

§ 9. 
Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość  
o wykonywanie zadań publicznych oraz środki publiczne z uwzględnieniem interesów 
państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. 

§ 10. 
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy 
    i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu 
    mieniem komunalnym.  
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy prawo  
    zamówień publicznych. 

§ 11. 
1. Jednoosobowe kierownictwo opiera się na jednolitości polecenia i służbowego  
    podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz na   
    indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 
2. Urzędem kieruje wójt przy pomocy sekretarza i skarbnika. 
3. Kierownicy poszczególnych referatów kierują i zarządzają nimi w sposób  
    zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to   
    odpowiedzialność przed wójtem. 
4. Kierownicy poszczególnych referatów urzędu są bezpośrednimi przełożonymi  
    podległych im pracowników i sprawują nadzór nad ich pracą. 
5. W przypadku nieobecności wójta, do załatwienia wszystkich spraw, w tym  
    podpisywania dokumentów uprawniony jest sekretarz lub skarbnik, w  zakresie    
    ustalonym przez wójta. 

§ 12. 
1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i regulaminu w zakresie   
    ich właściwości rzeczowej. 
2. Referaty są zobowiązane do wzajemnej współpracy, w szczególności w zakresie   
    wymiany informacji oraz konsultacji. 
3. Referaty uczestniczą w przygotowaniu danych do sporządzenia: 
     - budżetu i wieloletniej prognozy finansowej gminy, 
     - obowiązujących gminę sprawozdań. 
 

Rozdział IV 
Zadania wójta, sekretarza oraz skarbnika 

 

§ 13. 
Do zakresu zadań wójta należy w szczególności: 
1) reprezentowanie urzędu na zewnątrz, 
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych  
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    osób do podejmowania tych czynności, 
3) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników urzędu, 
4) wydawanie, w nagłych przypadkach, przepisów porządkowych w formie  
    zarządzenia, 
5) przygotowywanie projektu budżetu gminy, 
6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
7) upoważnianie sekretarza, kierowników lub innych pracowników urzędu  
    do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji  
    publicznej, 
8) składanie oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej  
    działalności gminy, 
9) przekazywanie uchwał rady organom nadzoru, 

10) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi referatami w szczególności  
    dotyczącymi podziału zadań, 

11) uczestnictwo w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadania  
    wynikającego z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu   
    terytorialnego, 

12) nadzorowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz  
    współpraca z terenowymi organami tej władzy, 

13) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej  
    kompetencji, 

14) podejmowanie decyzji dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy, 
15) podpisywanie umów i porozumień w imieniu gminy, 
16) udzielanie odpowiedzi na wnioski składane przez posłów i senatorów oraz na 

    interpelacje i zapytania radnych, 
17) gospodarowaniem funduszem płac i innymi funduszami urzędu w ramach   

    uchwalonego budżetu, 
18) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu                 
      i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
19) ustalanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie, 
20) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników, 
21) ustalanie zakresów czynności dla skarbnika i sekretarza, 
22) wykonywanie uchwał podjętych przez radę, 
23) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta przepisami  

    prawa i uchwałami rady, 
24) wójt sprawuje funkcję Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Kierownika Gminnego  

    Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy realizacji zadań wynikających z ustaw:                   
    o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym w zakresie   
    obowiązków przyporządkowanych gminie. 

§ 14. 
W ramach wykonywanych zadań i podejmowanych czynności wójtowi bezpośrednio 
podlegają: 
1) skarbnik, 
2) sekretarz, 
3) radca prawny, 
4) zastępca kierownika USC, 
5) referaty: inwestycji i gospodarki przestrzennej; gospodarki komunalnej, ochrony  
    środowiska i rolnictwa, 
6) stanowisko ds. promocji gminy. 

§ 15. 
1. Na podstawie udzielonego upoważnienia wójt powierza prowadzenie określonych   
    spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi, a w szczególności: 
    1) wykonywanie wszystkich zadań zastrzeżonych dla kompetencji wójta w razie   
        jego nieobecności lub przeszkody w pełnienia przez niego obowiązków, 
    2) wykonywanie innych zadań wynikających z udzielonych upoważnień przez  
        wójta, 
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     3) opracowywanie regulaminu pracy urzędu, 
     4) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy, 
     5) nadzorowanie służby przygotowawczej w podległym referacie, 
     6) nadzorowanie treści informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w ramach    
         podległego referatu, 
     7) wykonywanie czynności urzędnika wyborczego, 
     8) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendum, 
     9) nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej, 
   10) kontrola wewnętrzna pracy poszczególnych referatów, 
   11) koordynacja i nadzór nad ewentualnymi pracami remontowymi w urzędzie, 
   12) dbałość o należyty wygląd budynku i jego otoczenia 
   13) przygotowywanie regulaminu organizacyjnego urzędu oraz jego aktualizacji, 
   14) nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków oraz rejestru tych skarg, 
   15) nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędzie, 
   16) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia     
         gminnego, 
   17) nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu stanowiącego  
         wyposażenie urzędu, 
   18) dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez wójta, 
   19) organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników, 
   20) nadzorowanie prac związanych z przeprowadzeniem przez komisje  
         inwentaryzacyjną spisów z natury składników majątkowych, 

§ 16. 
1. Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu,  
    a w szczególności:  
    1) nadzór nad mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na  
        funkcjonowanie urzędu, 
    2) nadzór w zakresie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania  
        spraw obywateli, 
    3) zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich  
        informacji o charakterze publicznym na terenie gminy, 
    4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dostępie do informacji  
        publicznej, 
    5) kierowanie pracą urzędu podczas nieobecności wójta w ramach udzielonych 
        upoważnień, 
    6) przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu oraz  
        konieczności dokonania zmian personalnych zatrudnionych pracowników, 
    7) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów, 
    8) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy, 
    9) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta, 
  10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta za wyjątkiem   
        ustalania wynagrodzenia oraz czynności związanych z nawiązaniem  
        i rozwiązaniem stosunku pracy, 
  11) wykonywanie zadań urzędnika wyborczego, a w szczególności nadzorowanie  
        i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wybo- 
        rów i  referendów od strony technicznej i organizacyjnej. 
2. Sekretarz nadzoruje pracę referatu organizacyjnego. 

§ 17. 
Sekretarzowi bezpośrednio podlega: 
1) Referat Organizacyjny. 

§ 18. 
Skarbnik Gminy. 
1. Skarbnik jest z mocy ustawy głównym księgowym budżetu gminy. 
2. Skarbnik wykonuje zadania wynikające w szczególności z ustawy o finansach 
    publicznych, o samorządzie gminnym, o rachunkowości oraz czynności    
    przewidziane dla głównych księgowych. 
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3. Skarbnik (główny księgowy budżetu) zapewnia prawidłową realizację zadań 
    finansowych, kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie 
    zobowiązań pieniężnych po stronie gminy. 
4. Do zakresu działania i kompetencji skarbnika należy w szczególności: 
    1) kierowanie pracą referatu finansowego, 
    2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, 
    3) kontrasygnata dokumentów, na podstawie których gmina zaciąga zobowiązania   
        stanowiące podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych  
        świadczeń, 
    4) organizowanie i prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy zgodnie               
        z obowiązującymi przepisami i nadzór w tym zakresie, 
    5) przygotowanie przy współudziale pracowników urzędu i kierowników jednostek   
        organizacyjnych projektu uchwał budżetowych, 
    6) opracowywanie przy współudziale pracowników urzędu i kierowników jednostek    
        organizacyjnych informacji i sprawozdań z wykonania budżetu gminy  
        i przedkładanie ich w obowiązującym terminie do uchwalenia, 
    7) opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych               
        z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy, 
    8) nadzór nad udzieleniem i wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu gminy  
        oraz dotacji otrzymywanych przez gminę, 
    9) opracowanie i wprowadzanie zmian do polityki rachunkowości, 
  10) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością budżetową, 
  11) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
  12) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych 
        i finansowych, 
  13) kontrolowanie prawidłowości dysponowania środkami z kredytów bankowych, 
  14) opracowywanie prognoz i analiz finansowych, 
5. Skarbnik wykonuje zadania przy pomocy zastępcy skarbnika oraz pracowników  
    referatu finansowego. 
6. Skarbnik uczestniczy w sesjach rady oraz w tych posiedzeniach komisji rady,  
    których przedmiotem obrad są sprawy merytorycznie związane ze sprawami  
    należącymi do zadań i kompetencji skarbnika. 
7. Skarbnik kieruje bezpośrednio referatem finansowym i pełni obowiązki  
    kierownika tego referatu. 

§ 19. 
Skarbnikowi bezpośrednio podlega: 

1) Referat Finansowy. 
 

ROZDZIAŁ V  
Zakres działania kierowników referatów 

§ 20. 
1. Do zadań kierowników referatów należy: 
    1) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania referatu poprzez planowanie i podział  
        pracy oraz bieżący nadzór nad podporządkowanymi pracownikami, ponoszenie  
        odpowiedzialności za terminowe i zgodne z przepisami załatwianie spraw  
        należących do właściwości referatu, 
    2) realizacja działania na rzecz rozwoju gminy,  
    3) opracowywanie wniosków do projektu budżetu gminy oraz wniosków do  
        wieloletnich programów inwestycyjnych, 
    4) przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów uchwał rady  
        i zarządzeń wójta oraz wykonywanie podjętych uchwał i zarządzeń wójta,  
    5) przygotowywanie niezbędnych materiałów do udzielania odpowiedzi na interpre-   
        tacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji rady, . 
    6) współpraca z komisjami rady, samorządem wsi, organizacjami społecznymi  
        i pozarządowymi, 
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    7) współdziałanie z innymi referatami w celu realizacji zadań wymagających  
        uzgodnień, 
    8) uczestnictwo w sesjach rady, w posiedzeniach komisji rady - na polecenie  
        wójta, 
    9) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie informacji  
        niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz nadzór nad  
        przestrzeganiem przez pracowników tajemnicy państwowej i służbowej,  
  10) udzielanie informacji o sprawach publicznych z zakresu działania referatu oraz 
        przygotowywanie materiałów dla potrzeb środków masowego przekazu, 
  11) dbanie o kompetentną i kulturalną obsługę mieszkańców, 
  12) udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków, 
  13) realizowanie zadań z zakresu obronności kraju, obrony cywilnej oraz  
        reagowania kryzysowego, 
  14) nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do BIP i strony www. urzędu  
        w zakresie referatu, 
  15) ustalanie szczegółowych zakresów czynności i zastępstw, uprawnień  
        i odpowiedzialności  pracowników referatu oraz przeprowadzanie kontroli 
        wewnętrznej referatu, 
  16) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników  
        samorządowych na stanowisku urzędniczym, 
  17) zapewnienie prawidłowego elektronicznego obiegu dokumentów w referacie, 
  18) udział w przeprowadzeniu służby przygotowawczej pracowników, 
  19) udział w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy oraz budżetu  
        gminy w ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy. 
2. Kierownicy referatów mogą otrzymać pełnomocnictwa do wydawania decyzji  
    administracyjnych lub pełnomocnictwa do określonych czynności. 

§ 21. 
Zadania wspólne pracowników urzędu: 
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz  
    projektów decyzji i postanowień administracyjnych, a także wykonywanie zadań  
    wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
2) realizowanie zadań i odpowiadających im kompetencji wnikających z ustawy  
    o samorządzie gminnym, ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy   
    gminy i organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, a także   
    przepisów szczególnych wydanych po wejściu w życie wyżej wymienionych ustaw, 
3) udział w opracowaniu projektów programów i planów rozwoju gminy, projektów  
    budżetów oraz sprawozdań z ich realizacji, 
4) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na zlecenie  
    wójta, 
5) realizacja uchwał rady oraz składanie sprawozdań i informacji w tym zakresie, 
6) współpraca z komisjami rady, samorządami wiejskimi, organizacjami społecznymi,  
     zawodowymi i gospodarczymi działającymi na terenie gminy oraz organami  
    administracji rządowej, 
7) załatwianie wniosków komisji i udzielanie na nie odpowiedzi, rozpatrywanie  
    interpelacji i wniosków radnych oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia, 
8) przyjmowanie interesantów, załatwianie skarg i wniosków obywateli,  
    sporządzanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu  
    administracji publicznej, w granicach upoważnienia udzielonego przez wójta, 
9) przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego rodzaju  
    sprawozdawczości, 

10) prowadzenie archiwum dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie   
      przepisami, 
11) szczególna dbałość o mienie gminy polegająca na ścisłym przestrzeganiu zasad  
      gospodarności, celowości podejmowanych działań oraz staranność  
      w przygotowywaniu decyzji, 
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12) sygnalizowanie przełożonemu o zdarzeniach, które mogą być powodem  
      braku równowagi budżetowej, 
13) wykonują zadania obronne, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej  
      wynikające z opracowanych planów: operacyjnego funkcjonowania, zarządzania  
      kryzysowego i obrony cywilnej (będących w zakresie odpowiedzialności    
      kompetencyjnej referatu lub stanowiska pracy), 
14) współdziałają w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemu  

    kierowania bezpieczeństwem gminy, w tym przygotowanie do wykonywania  
    zadań w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz  
    funkcjonowaniem na stanowiskach kierowania, 

15) wykonują zadania w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia   
    oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa powszechnego i porządku    
    publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym  
    zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych  
    w ustawach, 

16) uczestniczą w szkoleniu obronnym organizowanym przez urząd oraz organy  
    nadrzędne, 

17) wykonują na polecenie kierownictwa urzędu inne zadania nie objęte zakresem  
    czynności. 

 

Rozdział VI  
Wewnętrzna struktura organizacyjna urzędu 

§ 22. 
1. Struktura Urzędu Gminy przewiduje następujące referaty i samodzielne  
    stanowiska pracy: 

1)  Referaty: 
 a. referat organizacyjny, 

          b. referat finansowy, 
 c. referat inwestycji i gospodarki przestrzennej, 

          d. referat gospodarki komunalnej ochrony środowiska, rolnictwa,   
          e. Urząd Stanu Cywilnego. 
    2) Samodzielne stanowiska pracy: 
        a. stanowisko do spraw promocji gminy, 
        b. stanowisko radcy prawnego - bezpośrednio podlega wójtowi. 

§ 23. 
1. Stanowisko do spraw promocji gminy wykonuje zadania związane z: 
    1) bieżącym przygotowywaniem materiałów informacyjnych dla mediów  
         dotyczących wydarzeń w gminie, materiałów informacyjnych, folderów i ulotek  
         oraz uzgadnianie i zamawianie materiałów promujących gminę, 
     2) prowadzeniem spraw związanych z promocją i wizerunkiem gminy, w tym  
         przygotowywanie materiałów informacyjnych, folderów i ulotek, 
     3) współpracą z jednostkami samorządowymi, instytucjami, organizacjami  
         pozarządowymi w podejmowaniu działań mających na celu promocję gminy, 
     4) prowadzeniem spraw związanych z uczestnictwem gminy w konkursach,  
         wystawach i turniejach, 
     5) organizacją i inicjowaniem imprez gminnych, 
     6) prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem, rozwojem  
         i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, 
     7) współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań  
         o charakterze pożytku publicznego w trybie otwartych konkursów ofert, 
     8) prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej na stronie www., 
     9) stałą aktualizacją i rozwijaniem zawartości merytorycznej strony internetowej  
         Gminy Szydłów: www.szydlow.pl, 
   10) koordynacją spraw związanych z przygotowaniem i wydawaniem pisma  
         lokalnego „Kurier Ziemi Szydłowskiej”, w tym przygotowanie materiałów do   
         druku, współdziałanie z wydawnictwem, 
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   11) prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki i wypoczynku. 
2. Przy znakowaniu pism stanowisko stosuje symbol „PR”. 
3. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio wójtowi. 

§ 24. 
1. Radca prawny wykonuje zadania związane z obsługą prawną urzędu, a w tym  
    w szczególności: 

1) obsługa prawna wójta i doradztwo prawne na rzecz stanowisk pracy, 
    2) inicjowanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych związanych ze zmianą  
        przepisów, 
    3) uczestnictwo w rokowaniach, opiniowanie projektów aktów prawnych rady  
        i wójta, 
    4) przygotowywanie korespondencji procesowej, 
    5) zastępstwo przed organami sądowymi i administracyjnymi, 
    6) bieżący monitoring zmian przepisów prawnych i sygnalizowanie wynikających                 
        z tego zmian i obowiązków. 
2. Radca prawny może być zatrudniony na podstawie umowy cywilno - prawnej. 

§ 25. 
1. Do podstawowych zadań Referatu Organizacyjnego należy: 
    1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, 
    2) zapewnienie zgodności działania urzędu z przepisami prawa oraz    
        wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami, 
    3) obsługa organizacyjna wójta, sekretarza oraz prowadzenie kancelarii urzędu, 
        a w szczególności: 
        a. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz                          
            i wewnątrz urzędu, 
        b. prowadzenie ewidencji korespondencji, 
        c. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i kluczy zapasowych 
            do pomieszczeń, 
        d. prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem i odbiorem korespondencji  
            urzędowej z placówki pocztowej, 
        e. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum  
            państwowego, 
        f.  przyjmowanie i kierowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski do  
            wójta, sekretarza lub kierownika właściwego referatu, 
        g. zamówienia prenumeraty czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w fachowe   
            wydawnictwa, 
    4) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, 
    5) ocena ryzyka zawodowego, 
    6) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących    
        wypadków przy pracy, 
    7) nadzór nad realizacją uchwał rady, wniosków komisji oraz wniosków                           
        i interpelacji radnych, 
    8) nadzór i kontrola rozpatrywania petycji, skarg i wniosków obywateli, 
    9) zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd, 
  10) prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej urzędu, 
  11) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach urzędu, 
  12) udział w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy oraz budżetu  
        gminy, w ścisłej współpracy ze skarbnikiem, 
  13) zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym w materiały  
        biurowe i kancelaryjne oraz urzędowe pieczęcie, 
  14) współpraca z urzędami pracy w sprawie organizowania prac interwencyjnych  
        i publicznych dla osób bezrobotnych z terenu gminy oraz organizowanie staży,  
        praktyk uczniowskich i studenckich, 
  15) wykonywanie wyznaczonych zadań z zakresu wyborów, referendum i spisów  
        powszechnych, 
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  16) prowadzenie zbiorów dokumentów statutowych gminnych jednostek  
        organizacyjnych, 
  17) obsługa rady, komisji, klubów radnych i radnych, w tym: 
        a. przygotowywanie posiedzeń (sesji rady, klubów radnych i komisji rady), 
        b. opracowanie materiałów z obrad: uchwał, protokołów, opinii, wniosków oraz  
            przekazywanie ich wójtowi i instytucjom, których dotyczą. 
  18) przygotowywanie uchwał rady do przedłożenia wojewodzie, regionalnej izbie  
         obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  
         Świętokrzyskiego, 
   19) prowadzenie i udostępnianie do wglądu rejestru i zbioru aktów prawa  
         miejscowego, 
   20) prowadzenie rejestrów i zbiorów: 
         a. uchwał rady, 
         b. interpelacji radnych, 
         c. wniosków i opinii, 
   21) organizowanie pomocy instruktażowo-szkoleniowej dla radnych, 
   22) przygotowywanie korespondencji przewodniczącego rady, 
   23) organizacja i udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków przez  
         przewodniczącego rady, 
   24) sporządzanie list obecności z sesji rady i posiedzeń komisji w celu naliczenia  
         diet, 
   25) zapewnienie powielenia materiałów dla radnych, komisji i ich przesyłanie                
         w ustalonych przez przewodniczącego rady terminach, 
   26) opracowywanie planów rozwoju usług teleinformatycznych urzędu dla  
          zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług przy jednoczesnej  
         minimalizacji kosztów, 
   27) wdrażanie oraz stały nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, instalacja  
         oprogramowań, wdrażanie nowych rozwiązań, 
   28) zabezpieczenie danych komputerowych przed dostępem osób  
         nieupoważnionych (nadawanie i aktualizacja haseł), 
   29) współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt informatyczny do urzędu                         
         w zakresie serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych sprzętu, 
   30) prowadzenie nadzoru nad sprzętem nagłaśniającym urzędu, 
   31) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i polityki prozdrowotnej gminy, 
   32) prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym i kartotecznym  
         oraz współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami, 
   33) prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach  
         o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie wadliwego meldunku, 
   34) sporządzanie i aktualizacja wykazów poborowych, wykazów dzieci  
         podlegających obowiązkowi szkolnemu, informacji o zgonach do Urzędu     
         Skarbowego, 
   35) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności oraz udzielanie informacji  
         o danych osobowych, 
   36) prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie oraz sporządzanie spisów  
         w związku z wyborami i referendum w zakresie ustalonym w odrębnych    
         przepisach, 
   37) zapewnienie prawidłowych warunków pracy bhp i p.poż. w urzędzie, 
   38) współpraca referatu z policją, wojskiem, strażą pożarną w zakresie zadań  
         merytorycznych, 
   39) współpraca z innymi instytucjami w zakresie obsługi cudzoziemców  
         przebywających na terenie RP, 
   40) współpraca z polskimi i obcymi urzędami konsularnymi, 
   41) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencjonowanie  
         decyzji i zaświadczeń związanych z tą działalnością, 
   42) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż  
         i podawanie napojów alkoholowych, 
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   43) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
         i przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do podmiotów posiadających  
         zezwolenie, 
   44) obowiązki w zakresie obronności,  w tym świadczenia na rzecz sił zbrojnych. 
2. Przy oznaczaniu akt wydział stosuje symbol „Org”. 
3. W Referacie Organizacyjnym  funkcjonują następujące stanowiska pracy: 
        a) stanowisko kierownika referatu skupiające w swoim zakresie sprawy  
            kadrowe, zatrudnienie, wynagrodzenia  oraz sprawy socjalne (symbol Org.I.), 
        b) stanowisko ds. kancelarii, spraw socjalnych (symbol - Org.II.), 
        c) stanowisko ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i  spraw  
            wojskowych (symbol Org.III.),          
        c) stanowisko d/s obsługi rady (symbol Org.IV.), 
4. Kierownik Referatu Organizacyjnego sprawuje nadzór nad stanowiskiem d/s  
    informatyki (symbol Org.V.).       

§ 26. 
Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy: 
1. Księgowości budżetowej, w tym w szczególności: 
    1) wykonywanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniej        
        Prognozy Finansowej Gminy oraz jej zmian, 
    2) analiza realizacji budżetu gminy oraz opracowywanie informacji o przebiegu  
        wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego                 
        z wykonania budżetu gminy, 
    3) opracowywanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
        Gminy, 
    4) prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów  
         i  rozchodów budżetu gminy,  
    5) przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę  
        zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz   
        niezbędnych dokumentów w zakresie spłaty zadłużenia i kosztów jego obsługi,   
        przygotowywanie niezbędnych dokumentów do udzielania z budżetu gminy  
        pożyczek, poręczeń i gwarancji finansowych, 
    6) opracowanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta w zakresie budżetu, 
    7) opracowywanie planu finansowego urzędu, 
    8) wprowadzanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na podstawie    
        uchwał rady i zarządzeń wójta, 
    9) prowadzenie księgowości budżetu (organu) Gminy Szydłów, 
  10) prowadzenie księgowości dochodów budżetowych jednostki - urzędu, 
  11) prowadzenie księgowości wydatków budżetowych jednostki - urzędu, 
  12) obsługa finansowo-księgowa w zakresie projektów i programów  
        dofinansowanych ze środków europejskich, 
  13) obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, 
  14) koordynowanie terminowego i prawidłowego obieg dokumentów księgowych, 
  15) prowadzenie ewidencji dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald, 
  16) prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń    
        przysługujących pracownikom urzędu, w tym prowadzenie rozliczeń z ZUS                 
        i urzędami skarbowymi, 
  17) rozliczanie kosztów wyjazdów służbowych i ryczałtów z tytułu korzystania przez  
        pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych, 
  18) rozliczanie diet i kosztów podróży radnych, 
  19) rozliczanie i prowadzenie ewidencji podatku dochodowego oraz składek ZUS od  
        umów cywilno - prawnych zawartych z pracownikami urzędu oraz z osobami,    
        dla których urząd nie jest pracodawcą, 
  20) prowadzenie rozliczeń związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń  
        Socjalnych, 
  21) obsługa finansowo - księgowa funduszu sołeckiego, 
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  22) rozliczanie i kontrola właściwego wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielanych   
        z budżetu gminy. 
  23) ewidencja księgowa sum depozytowych m.in. z tytułu wadiów, zabezpieczeń  
        należytego wykonania umów, 
  24) prowadzenie ewidencji pozabilansowej urzędu, 
  25) sporządzanie łącznego bilansu gminy, obejmującego dane wynikające                     
        z bilansów jednostek organizacyjnych, 
  26) sporządzanie łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające   
        z rachunków zysków i strat jednostek organizacyjnych, 
  27) sporządzanie łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki, obejmującego  
        dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek organizacyjnych, 
  28) sporządzanie bilansu z wykonania budżetu gminy oraz bilansu  
        skonsolidowanego, 
  29) sporządzanie sprawozdań budżetowych, 
2. Księgowości podatków i opłat, w tym w szczególności: 
    1) prowadzenie ewidencji księgowej podatków (rolnego, leśnego, od  
        nieruchomości, podatku od środków transportowych) i opłat oraz pobór tych   
        podatków, 
    2) prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu opłat za pobór wody,  
        odprowadzanie ścieków, 
    3) prowadzenie ewidencji księgowej należności budżetowych, w tym m.in. z tytułu  
        opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłat za gospodarowanie odpadami  
        komunalnymi, wynajem lokali, dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości  
        gminy, 
    4) terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz niezwłoczne  
        kierowanie tytułów do egzekucji oraz prowadzenie ewidencji i aktualizacji   
        tytułów wykonawczych, 
    5) dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa podatków i opłat lokalnych, 
    6) prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej. 
    7) realizacja dopłat do paliwa rolniczego, 
    8) prowadzenie rejestru sprzedaży i rejestru zakupów do celów rozliczania podatku  
        VAT, 
    9) sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług w celu prawidłowego  
        ustalenia i rozliczania z Urzędem Skarbowym zobowiązań z tytułu podatku VAT, 
3. Wymiaru i poboru lokalnych podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych,  
    w tym w szczególności: 
    1) zakładanie i prowadzenie kart: gospodarstw, nieruchomości, podatku rolnego 
        i leśnego, podatku od środków transportowych, opłat za odbiór odpadów  
        komunalnych, 
    2) wymiar podatku na podstawie deklaracji złożonych przez podatników i kontrola  
        rzetelności podanych informacji, 
    3) aktualizacja ewidencji podatników na podstawie informacji przekazywanych ze  
        Starostwa Powiatowego, 
    4) przygotowanie i przekazanie inkasentom decyzji o wymiarze podatku dla    
        osób fizycznych, 
    5) wprowadzanie korekt w wymiarze podatku związanych z nabyciem lub    
        zbyciem nieruchomości albo ze zmianami w klasyfikacji gruntów, 
    6) prowadzenie ewidencji skutków zwolnień, ulg i umorzeń podatków i opłat dla   
        celów sprawozdawczości budżetowej, 
    7) opracowywanie decyzji administracyjnych z zakresu prowadzonych spraw,  
        wydawanie zaświadczeń przedmiotowo związanych ze sprawami należącymi do    
        właściwości referatu finansowego, 
    8) naliczanie egzekwowanie opłat planistycznych, według stawek procentowych   
        określonych w planie miejscowym, 
    9) naliczanie opłaty planistycznej, 
  10) opracowanie projektów uchwał rady w zakresie podatków i opłat. 
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4. Obsługi kasowej urzędu i majątku gminy, w tym w szczególności: 
    1) podejmowanie gotówki z rachunków bankowych, zgodnie z zaleceniem osób    
        upoważnionych do podpisywania dyspozycji pieniężnych, 
    2) dokonywanie wypłat z tytułu zatwierdzonych do wypłaty dokumentów (list    
        płac, rachunków, faktur, delegacji służbowych, itd.), 
    3) przyjmowanie wpłat do kasy i odprowadzanie gotówki do banku, 
    4) sporządzanie raportów kasowych, 
    5) pobieranie opłaty skarbowej i wystawianie pokwitowań jej poboru, 
    6) prowadzenie ewidencji księgowej majątku (ksiąg inwentarzowych środków  
        trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
    7) prowadzenie ewidencji ilościowych i ilościowo-wartościowych składników  
        majątku trwałego,  
    8) przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku zaewidencjonowanego  
        w księgach rachunkowych urzędu, 
    9) prowadzenie ewidencji i dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz  
        wartości niematerialnych i prawnych. 
  10) sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących środków trwałych, wartości  
        niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (środków trwałych w budowie). 
5. Przy oznaczaniu akt referat stosuje symbol „RF”. 
6. W Referacie Finansowym funkcjonują następujące stanowiska pracy: 
        a. Skarbnika Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem  Referatu  
            Finansowego (RF.I.), 
        b. specjalista księgowa - budżetowa, z-ca Skarbnika (symbol RF.II), 
        c. specjalista - księgowa budżetowa  i inwentaryzacji (RF.III.), 
        d. księgowa - specjalista ds. płac i ubezpieczeń (symbol RF.IV), 
        e. inspektor ds. wymiaru podatków i opłat (symbol RF.V), 
         f. specjalista księgowa - podatkowa (symbol RF.VI), 
        g. księgowa ds. księgowości budżetowej, podatku od środków transportowych  
            i podatku VAT(symbol symbol RF.VII), 
        h. stanowisko ds. obsługi kasowej (symbol RF.VIII). 

§ 27. 
W Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  wykonywane są zadania                    
z zakresu:  
1. Inwestycji i remontów, które obejmują w szczególności:  
    1) planowanie, przygotowanie, zapewnienie realizacji i rozliczanie inwestycji  
        i remontów prowadzonych przez gminę,  
    2) zapewnienie właściwego przygotowania inwestycji, w tym w szczególności  
        przygotowanie terenu pod realizację inwestycji oraz przygotowanie inwestycji od    
        strony formalnej (zezwolenia, opinie, uzgodnienia wynikające w szczególności  
        z przepisów ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego   
        oraz prawa ochrony środowiska),    
    3) monitorowanie realizacji inwestycji, sporządzanie protokołów odbioru,  
        załatwianie spraw w zakresie powoływania inspektorów nadzoru inwestorskiego,     
        autorskiego, archeologicznego,  
    4) podejmowanie działań w zakresie egzekwowania właściwego wykonania umów  
        przez wykonawców inwestycji i remontów,  
    5) opracowanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z realizacji inwestycji,  
    6) prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym (udział w komisjach  
        odbioru) i przekazaniem do eksploatacji inwestycji gminnych,  
    7) przekazanie zakończonych inwestycji na stan środków trwałych urzędu,  
    8) opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych gminy     
        w zakresie niezbędnym do  uchwalenia budżetu gminy,  
    9) podejmowanie działań o pozyskanie środków pomocowych na planowane  
        inwestycje gminne w tym gromadzenie dokumentacji, udział w sporządzaniu    
        wniosków, rozeznanie i uzgadnianie możliwości uzyskania środków     
        pozabudżetowych w formie dotacji i pożyczek, 
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  10) opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur związanych  
        z realizacją gminnych inwestycji i remontów,  
  11) realizacja zadań nałożonych na gminę mocą ustawy o funduszu sołeckim. 
2. Planowania przestrzennego, w tym:  
    1) prowadzenie spraw z zakresu sporządzania miejscowych planów  
         zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków    
         zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów.                                        
    2) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu  
        przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności    
        tego planu, 
    3) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji  
        inwestycji celu publicznego,  
    4) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy,  
    5) prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,   
    6) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami      
        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku   
        planu z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   
        albo przepisami odrębnymi, 
    7) przygotowanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, 
    8) sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania  
        przestrzennego oraz zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie    
        zagospodarowania przestrzennego,  
    9) sporządzanie sprawozdań z zakresu planowania przestrzennego w gminie,  
  10) prowadzenie postępowań związanych z opłatą planistyczną.  
3. Gospodarki  komunalnej i dróg gminnych, obejmujące w szczególności:  
    1) ocenę potrzeb rozwoju urządzeń komunalnych oraz ustalanie kierunków                                    
        i sposobów zaspokajania potrzeb w tych dziedzinach, 
    2) koordynacja planów i zamierzeń  budowy, modernizacji i remontów  
        infrastruktury komunalnej,  
    3) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,   
    4) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych   
        obiektów nie związanych z gospodarką drogową,  
    5) wydawanie decyzji w sprawach zajęcia  pasa drogowego oraz orzekanie  
        o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego  
        naruszenia,  
    6) ustalanie dla potrzeb wójta wstępnego projektu planu zamierzeń w zakresie  
        budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów infrastruktury gminy na dany rok  
        budżetowy,  
    7) prowadzenie książek obiektów budowlanych zarządzanych przez gminę. 
4. Gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy:  
    1) przyjmowanie wniosków o wynajem mieszkania komunalnego, 
    2) zawieranie umów o:  
        a) najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy,  
        b) zamianę lokalu,  
    3) sporządzanie i aktualizacja wykazu osób oczekujących, uprawnionych do   
        wynajmu lokalu mieszkalnego.  
    4) dokonywanie wizji lokalnych w zakresie stanu technicznego mieszkań  oraz   
        opiniowanie planowanych remontów i modernizacji. 
    5) prowadzenie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego  
        i  trwałego zarządu, 
    6) ustalanie czynszów z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali. 
5. Ochrony zabytków:   
     1) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,      
     2) planowanie i realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków. 
6. Gospodarki nieruchomościami gminnymi: 
      1) prowadzenie ewidencji mienia gminnego, 
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      2) tworzenie zasobów gruntów gminnych na cele inwestycyjne,  
      3) ustalanie cen za grunty, budynki i urządzenia na podstawie wyceny   
          rzeczoznawcy,  
      4) zarządzanie gruntami stanowiącymi mienie gminne,  

        5) prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości,   
        6) prowadzenie spraw w zakresie nadawania nazwy nowo powstałym ulicom,  
        7) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,   
        8) kierowanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  
            o założenie księgi wieczystej lub ujawnienie w księdze istniejącej aktualnego  
            stanu prawnego nieruchomości komunalnych,  
        9) prowadzenie  postępowań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,  
            w tym w szczególności:  
            a) nabycia mienia na własność gminy,  
            b) zbycia nieruchomości gminnej,  
            c) zamiany nieruchomości,  
            d) przekazywania mienia komunalnego w zarząd lub użytkowanie,  
            e) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego,  
             f) przekazywania gruntów w użytkowanie wieczyste,  
            g) sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych,  

          h) dzierżawy gruntów komunalnych. 
      10) przygotowywanie oświadczeń o wykonaniu lub niewykonaniu prawa  
            pierwokupu,   
      11) prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości,                    
            w tym: 

a. opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości  
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
a w przypadku braku planu z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu albo przepisami odrębnymi, 

          b.  przygotowanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości. 
     12) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości, w szczególności:  
           a. wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania,  
           b. upoważnianie geodetów do ustalenia przebiegu granic,  

         c. wydawanie decyzji o rozgraniczeniach,  
         d. przekazywanie spraw do sądu w przypadku niemożności zawarcia ugody.  

     13) prowadzenie postępowania dot. przekształcenia prawa użytkowania   
           wieczystego w prawo własności,  
     14) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego gminy. 
  7. Z zakresu zamówień publicznych należą sprawy określone przepisami ustawy  
      prawo zamówień publicznych. Zadania te obejmują w szczególności:  
      1) określanie (w porozumieniu z wójtem jako zamawiającym) trybu postępowania                  
          o udzielenie zamówienia publicznego, 
      2) opracowywanie ogłoszeń o przetargach i ich przekazywanie do ogłoszenia                            
          w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie BIP oraz zamieszczanie  na  
          tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,  
      3) przygotowywanie, przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań w sprawach   
         zamówień publicznych,  

   4) przygotowanie projektów umów o wykonanie zamówienia publicznego,   
   5) udzielanie merytorycznej pomocy i współpraca z pracownikami  urzędu oraz 
       gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przepisów ustawy prawo  
       zamówień publicznych i aktów wykonawczych,  
   6) prowadzenie sprawozdawczości z postępowań w sprawach zamówień  
       publicznych,   
   7) prawidłowe oznakowanie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentów                                 
       z prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,  
   8) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie prac komisji przetargowej, 
   9) przygotowanie umów do ich zawarcia z wykonawcami, 
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 10) przygotowanie wniosków do referatu finansowego z dyspozycją zwrotu wadium. 
 13) prowadzenie rejestru ogólnego zamówień publicznych,  
 14) współpraca ze Skarbnikiem Gminy i Referatem Finansowym w zakresie         
       terminowej realizacji rachunków i faktur,  
 15) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa zamówień publicznych przez  
       pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek gminnych oraz sygnalizowanie   
       Wójtowi wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,  
 16) przygotowywanie projektów zarządzeń wójta w sprawach zamówień  
       publicznych, w tym zarządzeń dotyczących powołania i trybu pracy komisji    
       przetargowej.  
8. Opieka nad grobami wojennymi: 
    1) remonty i konserwacja, 
    2) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i ich rozliczanie. 
9. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody:  
    1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wycięcie drzew, 
    2) przygotowanie wniosków o usunięcie drzew z mienia gminnego, 
    3) prowadzenie postępowań w przypadku samowolnego usuwania drzew  
        i krzewów. 

10. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze  
     w zakresie obejmującym kompetencje gminy. 

11. W zakresie obsługi OSP: 
      1) obsługa administracyjna i prowadzenie dokumentacji Zarządu Gminnego OSP, 
      2) współpraca i współdziałanie z Komendą Powiatową PSP w zakresie ochrony    

        przeciwpożarowej, 
      3) planowanie i realizacja budżetu Gminy w dziale „Ochotnicze Straże Pożarne”, 
      4) planowanie potrzeb materiałowo - technicznych dla OSP i ich realizacja, 
      5) szczegółowe rozliczanie wydatków OSP, w tym zużycia paliw płynnych i olejów           

        w poszczególnych jednostkach OSP i prowadzenie pełnej dokumentacji w tym   
        zakresie. 

12. W zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego: 
     1) w zakresie spraw obronnych: 
         a. przygotowanie gminy do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego za-  
             grożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,                     
         b. zorganizowanie doręczania dokumentów powołania do czynnej służby woj-  
             skowej w trybie akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń  
             o powołaniu  osób do  czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia   
             mobilizacji i w czasie wojny,       
         c. planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie obronności, 
         d. prowadzenie spraw w zakresie świadczeń na rzecz obrony, 
         e. współdziałanie z organami wojskowymi. 
    2) w zakresie obrony cywilnej: 
        a. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;         
        b. opracowywanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad  
            opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych  
            i innych jednostek organizacyjnych,  
        c. przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania  
            i alarmowania, 
        d. kierowanie oraz przygotowanie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordy-  
            nowanie tych działań, 
        e. kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi, 
        f. ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom  
            gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie   
            gminy, 
        g. dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie  
            przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań, 
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        h. planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie  
            odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu  
            oraz środków obrony cywilnej, 
         i. podejmowanie działań w zakresie popularyzacji OC, 
         j. wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Wójta, jako    
            Szefa Obrony Cywilnej Gminy, 
    3) w zakresie zarządzania kryzysowego: 
        a. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju  
            sytuacji, 
        b) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski ży- 
            wiołowej, 
        c) opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego, 
        d) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humani-  
            tarnej, 
        e) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej, 
        f) opracowywanie zaleceń koordynacyjnych w zakresie funkcjonowania Gmin- 
            nego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także Krajowego Systemu   
            Ratowniczo - Gaśniczego, 
        g) wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych wójta, jako 
            przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
13. W Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  funkcjonują następujące  
      stanowiska pracy: 

a. kierownik referatu (symbol IGP.I.), 
b. zastępca kierownika (symbol IGP.II.), 
c. gospodarki przestrzennej, ochrony przyrody (symbol IGP.III.), 
d. gospodarki nieruchomościami (symbol IGP.IV.), 
e. ds. funduszu sołeckiego, OSP, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego         
    (symbol IGP.V.). 

§ 28. 
1. W Referacie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa wykonywane  
    są zadania wynikające z przepisów w zakresie: ochrony środowiska, ochrony    
    przyrody, ochrony zwierząt, ochrony gruntów rolnych i leśnych, gospodarki   
    odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie. Zadania te obejmują  
    w szczególności:  
   1) załatwianie spraw w zakresie zarządzania środowiskiem na terenie gminy,    
       zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,  
   2) gromadzenie danych, analiza informacji, inicjowanie i koordynacja działań  
       w zakresie ochrony środowiska,  
   3) gromadzenie i analiza raportów oddziaływania na środowisko,  
   4) prowadzenie postępowań w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na   
       środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
   5) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 
   6) przygotowanie projektu gminnego programu ochrony środowiska oraz jego  
       realizacja po uchwaleniu przez radę,  
   7) prowadzenie spraw związanych z uznaniem tworu przyrody ożywionej lub  
       nieożywionej  za pomnik przyrody oraz sprawowanie opieki nad pomnikami   
       przyrody,  
   8) prowadzenie spraw ochrony zwierząt w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
       i przeciwdziałania bezdomności zwierząt,  
   9) przygotowanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz  
       powadzenie ewidencji wydanych zezwoleń,  

   10) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub    
         opiekunowi, 
   11) informowanie społeczeństwa o przypadkach bezpośredniego zagrożenia  
         sanitarno-weterynaryjnego, 
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   12) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzenie  choroby zakaźnej  
         u zwierząt domowych i współpraca w tym zakresie z służbami weterynaryjnymi, 
   13) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa, 
   14) współdziałanie z inspekcją ochrony roślin  w zakresie sygnalizowania pojawiania   

       się chwastów, chorób i szkodników w uprawach oraz ich zwalczenia,   
   15) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w tym podejmowanie działań na       
         rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych,  
   16) zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych na terenie  

       gminy,  
   17) udział w rozprawach wodno - prawnych  z zakresu prowadzonych spraw,  
   18) koordynacja gospodarki nasiennej i współdziałanie w tym zakresie  
         z  jednostkami obrotu rolnego i inspekcją nasienną,  
   19) zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
         nieruchomości, 
   20) nadzór nad firma odbierającą odpady komunalne, 
   21) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie systemu odbierania odpadów  
         komunalnych, 
   22) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego  
         gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie   
         selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
    23) nakładanie w drodze decyzji kar pieniężnych wynikających z ustawy  
          o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za naruszenie obowiązków przez   
          przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 
    24) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych gminnego rejestru właścicieli  
          nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, 
    25) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

        odpadami komunalnymi, 
    26) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi  
          w  celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie  

        gospodarowania odpadami komunalnymi,  
    27) wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na prowadzenie przez       
              przedsiębiorców działalności w zakresie:  

        a. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  
        b. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  
        c. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk  

              i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 
   28) kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności  

       wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem,  
   29) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów  

       komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kontrola przedsiębiorców   
       wpisanych do rejestru, 

   30) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie  
       utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, a w przypadku  
       stwierdzenia niewykonania tych obowiązków, wydawanie decyzji nakazującej ich  
       realizację, 

   31) organizowanie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości  
       niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku  
       właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów na wykonywanie  
       tych usług, 

   32) wydawanie decyzji w sprawach opłat za odbieranie odpadów komunalnych  
       z nieruchomości niezamieszkałych oraz za opróżnianie zbiorników   
       bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli  
       stosownych umów na wykonywanie tych usług,  

   33) prowadzenie ewidencji:  
       a. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania  
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           w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,  
       b. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu     

             pozbywania się komunalnych osadów ściekowych  
   34) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie    
         będące przedsiębiorcami:  

       a. nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika    
             urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości  
             emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie  
             standardów emisyjnych,  

       b. wydawanie decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska    
             dotyczącej eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile  
             jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,  

       c. przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji i ilości pobieranej wody od  
             prowadzących instalacje oraz użytkowników urządzeń,  

       d. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,  
             a które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, 
   35) przyjmowanie od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami informacji     
         o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne   
         zagrożenie dla środowiska oraz okresowe przedkładanie wyżej wymienionej  
         informacji marszałkowi województwa, 
   36) wydawanie decyzji nakazującej osobie fizycznej, której działalność negatywnie   
         oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności  
         zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,  
   37) wstrzymanie w drodze decyzji użytkowania instalacji, z której emisja nie wymaga   
         pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania     
         ze środowiska, w przypadku naruszenia warunków decyzji określającej    
         wymagania dotyczące wyżej wymienionej instalacji,  
   38) wstrzymanie w drodze decyzji użytkowania instalacji lub urządzenia, jeżeli osoba  
         fizyczna nie dostosowała się do wymagań decyzji, w której nakazano wykonanie  

       w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego   
         oddziaływania na środowisko,  
   39) wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności lub użytkowania po    
         stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności lub użytkowania, 
   40) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie   
          środowiska w zakresie objętym właściwością wójta, 
    41) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach  
          o  wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska, 
    42) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie  
          odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli  
          zostanie stwierdzone naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów  
          o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie    
          naruszenie mogło nastąpić,  
    43) wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów   
          z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,  
    44) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie    
          publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających wyżej  
          wymienione informacje z zakresu działania referatu, 
    45) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i aktualizacją projektów  
          programów i planów z zakresu ochrony środowiska, 
    46) realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych  
          stanowiących kompetencje referatu, 
    47) prowadzenie działań na rzecz usuwania azbestu z terenu gminy,  
    48) przygotowanie  opinii w sprawach wydania przez właściwe organy:  

         a. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub  
             unieszkodliwiania odpadów,  
         b. zezwolenia na transport lub zbieranie odpadów,  
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         c. decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi  
             przez wytwórcę odpadów,  
         d. przygotowywanie decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nie  
             przeznaczonych do ich składowania.  

   49) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,  
   50) nadzór nad systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniem ścieków,  
   51) realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymania dróg z towarzyszącą im  
         infrastrukturą, 
   52) bieżącą obsługę i konserwację wodociągów, 
   53) wykonywanie zadań wymaganych ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
         zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
   54) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie  
         wykonywania badań wody i ustalaniu harmonogramu poboru próbek, 
   55) wydawanie warunków technicznych przyłączy wodno - kanalizacyjnych, 
   56) nadzór nad realizacja pozwoleń wodno-prawnych i sprawozdawczość w tym  
         zakresie, 
   57) rozbudowa sieci wodociągowej, 
   58) nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków, 
   59) prowadzenie ewidencji odpadów wytworzonych na terenie oczyszczalni  
         i gospodarka nimi, oraz sprawozdawczość w tym zakresie, 
   60) wykonywanie niezbędnych badań ścieków, osadów i skratek, 
   61) odczyt wodomierzy i naliczanie opłat, 
   62) wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości położonych na terenie gminy,  
   63) likwidacja dzikich wysypisk śmieci i utrzymanie porządku i czystości na terenie  
         gminy, 
   64) planowanie remontów oraz nadzór nad remontami i eksploatacją gminnych  
         obiektów użyteczności publicznej, 
   65) zakładanie i utrzymanie terenów zielonych, rabatów i kwietników, 
   66) nasadzanie i pielęgnacja drzewek i krzewów na terenie gminy, 
   67) monitorowanie stanu technicznego obiektów infrastruktury komunalnej  
         i współpraca w tym zakresie z podmiotami zarządzającymi tymi obiektami,  
   68) ustalanie dla potrzeb wójta wstępnego projektu planu zamierzeń w zakresie   
         budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów infrastruktury gminy na dany rok   
         budżetowy.  
2. W Referacie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa funkcjonują                              
    następujące stanowiska pracy: 

  1) stanowisko kierownika referatu  skupiające w swoim zakresie sprawy   
      gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa (symbol RGK.I.), 
  2) stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki  komunalnej (symbol RGK.II.), 
  3) stanowisko ds. drogownictwa i komunikacji (symbol RGK.III.), 
  4) stanowisko ds. inkasa i fakturowania (symbol RGK.IV.).              

§ 29. 
Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy z zakresu:  
1. Ustawy o aktach stanu cywilnego i ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy: 
    1) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa, 
    2) sporządzanie aktów  małżeństw w księgach stanu cywilnego w oparciu  
        o oświadczenia  składane  w sposób określony w Kodeksie  Rodzinnym                         
        i Opiekuńczym, prowadzenia ksiąg aktów małżeństw i akt zbiorczych  
        (dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisów), wystawianie wypisów    
        i zaświadczeń, 
    3) współpraca z innymi organami (w tym z innymi Urzędami Stanu Cywilnego)    
        w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg stanu cywilnego  dot.    
        urodzeń, małżeństw i zgonów,  
    4) dokonywanie innych czynności dokonywanych i prowadzonych w aktach stanu  
        cywilnego i Kodeksie  Rodzinnym i Opiekuńczym, 
    5) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla  GUS, 
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    6) prowadzenie ksiąg  stanu cywilnego w sprawach  urodzeń, małżeństw i zgonów    
        w oparciu  o dokonywane  zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia  
        sądów i inne  dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,  
        kompletowanie dokumentów w aktach zbiorczych  do ksiąg, przyjmowanie  
        oświadczeń o uznanie dziecka oraz nadaniu nazwiska  przez męża matki, 
   7) dokonywanie innych  czynności przewidzianych w prawie  o aktach stanu     
       cywilnego w związku z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, 
   8) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,   
       dokonywanie w księgach przypisków i wzmianek dodatkowych i powiadamianie  
       o tych czynnościach organów przechowujących odpisy ksiąg, wystawianie   
       wypisów z ksiąg, 
   9) przekazywanie 100-letnich ksiąg do Państwowego Archiwum  Wojewódzkiego  
       w Kielcach, 

   10) dokonywanie innych czynności z prowadzeniem archiwum ksiąg stanu   
         cywilnego, 

 11) prowadzenie kartoteki lub skorowidzów aktów stanu cywilnego. 
 12) wykonywanie zadań związanych z ustawą o ochronie danych osobowych oraz   
       ustawą o dostępie do informacji publicznej, 
 13) wydawanie zezwoleń i nadzór nad zbiórkami publicznymi, zezwoleń na imprezy  
       masowe, 
 
 14) przyjmowanie oświadczeń o organizacji zgromadzeń publicznych oraz  
       sporządzanie decyzji o zakazie ich organizowania, 
 

Rozdział VII  
Zasady podpisywania pism i decyzji 

§ 30. 
Wójt podpisuje dokumenty: 
         1) jako organ wykonawczy gminy, 
         2) jako kierownik urzędu i zwierzchnik służbowy w stosunku do  
             pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
         3) w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 

 
§ 31. 

Do podpisu wójta zastrzeżone są: 
         1) zarządzenia i regulaminy, 
         2) pisma i wystąpienia kierowane do organów kontroli zewnętrznej, 
         3) pisma i wystąpienia związane z kontaktami zagranicznymi, 
         4) odpowiedzi na interpelacje radnych, posłów i senatorów, 
         5) wnioski o nadanie odznaczeń państwowych. 

§ 32. 
1. Sekretarz podpisuje pisma i dokumenty w sprawach bezpośrednio przez niego 
    nadzorowanych, z wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu wójta. 
2. W przypadku nieobecności wójta dokumenty podpisuje sekretarz gminy- zgodnie 
    z upoważnieniem udzielonym przez wójta. 
3. Wójt może upoważnić pracowników urzędu do podpisywania w jego imieniu  
    decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji  
    publicznej. 
4. Pracownicy opracowujący pisma parafują kopie swoim podpisem umieszczonym  
     pod tekstem z lewej strony. 

§ 33. 
1. Kierownicy referatów podpisują: 
    1) pisma w sprawach dotyczących działalności referatów, nie zastrzeżonych do 
        właściwości wójta, 
    2) decyzje, zaświadczenia, postanowienia w indywidualnych sprawach z zakresu  
        administracji publicznej w ramach upoważnień udzielonych przez wójta. 
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2. Pisma o charakterze przygotowawczym, techniczno - kancelaryjnym i inne  
    o podobnym charakterze podpisują pracownicy zgodnie z ustalonym przez  
    kierownika zakresem czynności. 

§ 34. 
Projekty umów cywilno-prawnych zawieranych przez wójta, projekty uchwał rady, 
podlegają zaopiniowaniu pod względem prawnym przez radcę prawnego, a pod 
względem finansowym przez skarbnika. 

§ 35. 
Wójt wydaje akty prawne w formie zarządzeń i regulaminów. 
 

Rozdział VIII 
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców 

 
§ 36. 

1. Uprzejme, sprawne i kompetentne pod względem merytorycznym obsługiwanie  
    obywateli jest naczelną zasadą pracy urzędu. 
2. Wszyscy pracownicy urzędu w toku wykonywania swoich obowiązków  
    służbowych winni umożliwić obywatelom realizację ich uprawnień i egzekwować    
    powinności w sposób zgodny z prawem, wykazując należytą troskę o ochronę ich  
    słusznego interesu, a w szczególności: 
    1) udzielać interesantom informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy  
        i wyjaśniać treść przepisów właściwych ze względu na przedmiot sprawy, 
    2) załatwiać sprawy w terminach określonych w kodeksie postępowania  
        administracyjnego, a sprawy podatkowe zgodnie z ustawą - ordynacja    
        podatkowa, 
    3) wyczerpująco informować interesantów o stanie wniesionych przez nich spraw  
        na każde pisemne lub ustne żądanie, 
    4) powiadamiać o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku  
        zaistnienia takiej konieczności, 
    5) informować interesantów o przysługujących im środkach odwoławczych lub   
        możliwości zaskarżenia niekorzystnych rozstrzygnięć. 

§ 37. 
1. Przy załatwianiu indywidualnych spraw obywateli nie należy żądać od nich  
     zaświadczeń na potwierdzenie stanu faktycznego lub prawnego, możliwych do   
     ustalenia na podstawie przedkładanych przez zainteresowanych do wglądu   
     dokumentów urzędowych, a w szczególności: 
     1) dowodów stwierdzających tożsamość, 
     2) dokumentów urzędowych, wystawianych przez zakłady służby zdrowia, opieki   
         społecznej i ubezpieczeń społecznych, 
     3) aktualnych nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie pieniężne lub innych  
         decyzji organów podatkowych, ustalających wysokość zobowiązania      
         podatkowego, 
     4) innych dokumentów urzędowych (świadectw, dyplomów, legitymacji, praw  
          jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, prawomocnych orzeczeń   
          sądowych,  aktów notarialnych, aktów stanu cywilnego itp.), 
2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu  
    prawnego w drodze zaświadczeń właściwego organu, urzędnik załatwiający  
    sprawę powinien odebrać od obywatela - na jego wniosek - stosowne  
    oświadczenie do protokołu , pouczając go wcześniej o odpowiedzialności karnej  
    za podanie fałszywych danych. W protokole winny być zamieszczone dane  
    personalne osoby składającej oświadczenie oraz data i podpis. Podpis ten  
    powinien być uwierzytelniony przez pracownika przyjmującego oświadczenie. 
3. Niezbędne do załatwienia sprawy dane lub informacje możliwe do ustalenia na  
    podstawie posiadanej przez urząd dokumentacji zbiera i kompletuje urzędnik  
    załatwiający sprawę. 
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§ 38. 
1.Obywatelom przysługuje prawo składania petycji, skarg i wniosków. 
2. Celem umożliwienia obywatelom składania petycji, skarg i wniosków w sposób  
    bezpośredni wójt przyjmuje obywateli w wyznaczonych dniach i godzinach.  
    Miejsce i czas przyjęć obywateli przez wójta podaje się do publicznej wiadomości   
    w formie trwałego ogłoszenia w siedzibie urzędu. 
3. W godzinach przyjmowania petycji, skarg i wniosków przez wójta wszyscy  
    kierownicy wydziałów winni być obecni na swoich stanowiskach pracy,  
    zapewniając wójtowi w razie potrzeby szybką informację lub opinię w zakresie  
    spraw wnoszonych przez obywateli. 
4. Z przyjęć interesantów składających petycję, skargę lub wniosek sporządza się   
    protokół, który należy przekazać kierownikowi referatu odpowiedzialnemu za   
    wykonywanie danego zakresu spraw. Protokół podpisuje wnoszący skargę  
    i  przyjmujący. Skargi i wnioski załatwiane są zgodnie z kpa.  
5. Obsługę przyjęć obywateli przez wójta w sprawach petycji, skarg i wniosków  
    zapewnia referat organizacyjny. 

§ 39. 
Kierownicy referatów przyjmują obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków 
codziennie w godzinach pracy urzędu. 

§ 40. 
1. Tryb postępowania w sprawach petycji, skarg i wniosków regulują odrębne  
    przepisy. 
2. Uprawnienia posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach  
    z organami administracji samorządowej przy rozpatrywaniu spraw wnoszonych do  
    nich przez wyborców reguluje ustawa o obowiązkach i prawach posła. 
3. Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w referacie organizacyjnym. 
4. Wszystkie stanowiska odpowiedzialne za merytoryczne załatwienie skarg,  
    wniosków i listów obywateli obowiązane są przestrzegać terminu i sposobu ich  
    załatwienia. 

 

Rozdział  IX 
Zabezpieczenie akt i mienia urzędu 

§ 41. 
1. Akta, pieczątki i inne przedmioty i urządzenia służbowe powinny być    
    zabezpieczone przed  dostępem osób postronnych. 
2. Zabranie dokumentów oraz wyposażenia poza teren urzędu wymaga zgody  
    bezpośredniego przełożonego. 
3. Przebywanie pracowników na terenie Urzędu poza godzinami pracy może mieć  
    miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody wójta lub  
    sekretarza. 
4. Urząd zamyka i otwiera osoba wyznaczona przez wójta. 
5. Pracownicy są informowani o osobach posiadających klucze do budynku urzędu.  
    Informacje te stanowią tajemnicę służbową. 
 

Rozdział X  
Przepisy końcowe 

§ 42. 
Szczegółowe zadania na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy 
czynności pracowników. 

§ 43. 
W przypadkach szczególnych zagrożeń w Gminie, realizację zadań obronnych dla 
wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk pracy w urzędzie określa Regulamin 
Organizacyjny Urzędu Gminy Szydłów na czas zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny. 

§ 44. 
Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego mogą być dokonywane wyłącznie  
w drodze zarządzenia wójta. 


