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REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY OSTRÓWEK 
 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. Urząd Gminy Ostrówek jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt Gminy jako 

organ wykonawczy realizuje zadania przypisane Gminie. 

§ 2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Ostrówek – Kolonia. 

§ 3.1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Ostrówek zwany dalej "regulaminem" zawiera 

niżej wymienione rozdziały: 

1) Postanowienia ogólne. 

2) Organizacja Urzędu Gminy Ostrówek. 

3) Zadania Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy. 

4) Wspólne zakresy działania poszczególnych referatów i stanowisk pracy. 

5) Zakresy działania poszczególnych referatów i stanowisk pracy. 

6) Postanowienia końcowe. 

2. Regulamin w formie załączników określa ponadto: 

1) zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu projektów aktów prawnych - 

załącznik  Nr 1 do regulaminu,  

2) organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie 

Gminy Ostrówek - załącznik  Nr 2 do regulaminu, 

3) organizację działalności kontrolnej - załącznik  Nr 3 do regulaminu, 

4) zasady podpisywania pism wychodzących z Urzędu Gminy Ostrówek i obieg 

korespondencji - załącznik  Nr 4 do regulaminu. 

5) schemat organizacyjny Urzędu Gminy Ostrówek - załącznik  Nr 5 do regulaminu. 

6) wykaz symboli nazw stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Ostrówek 

– załącznik Nr 6 do regulaminu. 

§ 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Ostrówek, 

2) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Ostrówek, 

3) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Ostrówek, 

4) Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego należy 

przez to rozumieć odpowiednio: Zastępcę Wójta Gminy Ostrówek, Sekretarza 

Gminy Ostrówek,  Skarbnika Gminy Ostrówek oraz Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego. 

5) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Ostrówek 

§ 5. 1.  Urząd działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U.2016.446), 

2) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych  

w ustawach szczególnych pomiędzy organy Gminy a organy administracji rządowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34 poz. 198 ze zm.), 
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3) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających 

kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową 

państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 ze zm.), 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: 

Dz. U.2016.902), 

5) Statutu Gminy Ostrówek, 

6) niniejszego regulaminu, 

7) uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta. 

2. Urząd realizuje zadania: 

1) własne - określone ustawami, Statutem Gminy i uchwałami Rady, 

2) zlecone - z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Gminie na 

mocy obowiązujących aktów normatywnych, 

3) powierzone - na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji 

rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, 

4) inne - wynikające z przepisów szczególnych. 
 

II. Organizacja Urzędu Gminy Ostrówek. 

§ 6. Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią: 

1. Wójt Gminy – 1 etat, symbol „W” jest kierownikiem Urzędu Gminy Ostrówek oraz 

zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy. 

2. Zastępca Wójta – 1 etat, symbol  „ZW”; 

3. Sekretarz Gminy – 1 etat, symbol „SG”; 

4. Skarbnik Gminy – 1 etat, symbol nazwy stanowiska „S”; 

5. Referat ds. Finansów – „FK”: 

1) Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy – 1 etat, 

2) Stanowisko ds. księgowości budżetowej – 1 etat, 

3) Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatku – 2 etaty, 

4) Stanowisko ds. rozliczeń – 2 etaty. 

 

6. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – „IR”: 

1) Kierownik Referatu – 1 etat, 

2) Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mienia komunalnego – 1 etat, 

3) Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska – 1 etat, 

4) Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego – 1 etat, 

5) Stanowisko ds. infrastruktury  i inwestycji gminnych – 1 etat.  

 

7. Referat Organizacyjno-Administracyjny – „OA”: 

1) Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy – 1 etat, 

2) Stanowisko ds. samorządu terytorialnego – 1 etat, 

3) Stanowisko ds. administracyjno -  kadrowych – 1 etat, 

4) Stanowisko ds. obsługi archiwum zakładowego – 1 etat, 

5) Stanowisko ds. oświaty – 1 etat. 
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8. Referat ds. Gospodarczych – „RG” 

1)  Kierownik Referatu – 1 etat,  

             2)  Konserwator oczyszczalni ścieków – 2 etaty, 

3)  Konserwator urządzeń wodociągowych – 2 ½ etatu, 

4)  Sprzątaczka – 1 etat, 

5)  Kierowca – 1 etat. 

 

9. Samodzielne stanowiska pracy: 

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – „USC”, ewidencja ludności „SO” – 1 etat, 

2) Stanowisko ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej – „SO” - 1 etat, 

3) Stanowisko ds. wojska, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – „ZKR” 

4) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - „IN”. 

§ 7. 1.  Urząd jest czynny w dniach - od poniedziałku do piątku w godz. 7
30

 – 15
30.  

2. W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 8
00

 -11
00

. 

3. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji przyjmowania interesantów oraz skarg  

i wniosków określa załącznik Nr 2 do regulaminu. 

§ 8. Strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 5 

do regulaminu. 

§ 9. Celem właściwego obiegu informacji oraz informowania mieszkańców o zasadach pracy 

Urzędu, w siedzibie Urzędu znajdują się: 

1) tablica informacyjna o godzinach pracy Urzędu i dniach przyjmowania interesantów 

przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady, a także o rozmieszczeniu stanowisk pracy 

w Urzędzie, 

2) tabliczki informacyjne przy drzwiach lokali biurowych wyszczególniające: nazwisko  

i imię pracownika, stanowisko służbowe,  

3) tablica ogłoszeń urzędowych oraz ogłoszeń informacyjnych i sądowych, 

4) tablica ogłoszeń "Przepisy gminne", 

5) informacyjny portal internetowy.  

§ 10. 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa Rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz  

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie 

wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Ostrówek, 

Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie 

wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Ostrówek, 

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie 

określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Ostrówek, które nie 

są otwierana w punkcie kancelaryjnym.  

2. Rejestr kancelaryjny w formie elektronicznej prowadzony jest w sekretariacie Urzędu. 

3. Pozostałe rejestry prowadzone w Urzędzie wymienione są w zakresach działania 

poszczególnych referatów i stanowisk. 
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4. Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów księgowych 

znajdująca się w Referacie ds. Finansów. 

III. Zadania Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy. 

§ 11. 1. Wójt jest kierownikiem Urzędu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. 

2. Do zadań Wójta należy w szczególności: 

1) gospodarowanie mieniem komunalnym w granicach zwykłego zarządu, 

2) przedstawianie Radzie projektów uchwał i określanie sposobu wykonania uchwał, 

3) realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie, zatrudnianie i zwalnianie Sekretarza, 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem  

o powołanie albo odwołanie Skarbnika, powoływanie i odwoływanie Zastępcy 

Wójta, 

4) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

5) przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady i jego wykonywanie, 

przedkładanie uchwał i zarządzeń podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru 

oraz podawanie ich do wiadomości publicznej, 

6) współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień, 

7) prowadzenie oraz sprawowanie nadzoru nad sprawami związanymi z zadaniami 

Gminy jako organu prowadzącego gminne jednostki oświaty 

8) w przypadku nie cierpiącym zwłoki wydawanie przepisów porządkowych, 

9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 

oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań Urzędu, 

10) podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz, 

11) upoważnianie pracowników do wydawania decyzji z zakresu administracji 

publicznej, 

12) pełnienie funkcji administratora danych, 

13) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej, 

14) kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej, zarządzanie ewakuacji  

z obszarów bezpośrednio zagrożonych, 

15) dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz 

kierowanie pracą Urzędu, 

16) powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu pracownikom, 

17) zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa, 

18) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu, zatwierdzanie 

przydziałów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy, 

19) wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń), 

20) przyjmowanie oraz analiza oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz 

kierowników jednostek podległych, 

21) ustalanie regulaminu pracy Urzędu, 

22) przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków, 

23) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli od spadkobierców, 

24) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa  

oraz uchwały Rady. 
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§ 12. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy. 

§ 13. W czasie nieobecności w pracy Wójta bieżącą działalnością Urzędu kieruje Zastępca Wójta 

oraz Sekretarz w ramach posiadanych uprawnień. 

 

§ 14. Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności: 

1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta, 

2) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy należącymi do kompetencji Wójta  

w ramach udzielonych pełnomocnictw, 

3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań poszczególnych referatów  

oraz samodzielnych stanowisk pracy, 

4) sprawowanie nadzoru nad stanem organizacji i funkcjonowania wszystkich komórek 

organizacyjnych  oraz samodzielnych stanowisk pracy wchodzących w skład Urzędu, 

5) nadzorowanie wykonywania wieloletnich planów inwestycyjnych i programów 

gospodarczych, 

6) nadzór nad pozyskiwaniem środków z europejskich i krajowych funduszy pomocowych,  

w tym nadzorowanie sporządzania wniosków w ramach programów pomocowych  

i przestrzegania procedur przetargowych, 

7) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki 

komunalnej, 

8) koordynowanie i nadzór stosowania zasad i procedur wynikających z kontroli zarządczej,  

8) udział w sesjach Rady Gminy, 

9) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 

 

§ 15. Sekretarz pełni równocześnie obowiązki Kierownika Referatu Organizacyjno –              

         Administracyjnego oraz wykonuje w szczególności następujące zadania: 

1) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, 

2) bierze udział w sesjach Rady, 

3) koordynuje prace związane z opracowaniem materiałów pod obrady Rady, 

4) sprawuje nadzór nad organizacją pracy Urzędu i koordynuje działania poszczególnych 

Referatów oraz Stanowisk, 

5) prowadzeni sprawy związanymi z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne 

jednostki oświaty, a w szczególności dotyczącymi: 

a) zakładania, utrzymania, przekształcania i likwidacji, 

b) kształtowania sieci przedszkoli, szkół i gimnazjów, 

c) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych, 

d) zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci do i ze szkoły, 

e) nadzoru nad sprawozdawczością statystyczną, 

6) przygotowuje oceny okresowe pracowników, 

7) zapewnia warunki organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dba  

o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy, 

8) wnioskuje w sprawach awansowania, wyróżnienia i karania pracowników, 

9) sporządza projekt struktury organizacyjnej Urzędu, w tym opracowuje statuty i regulaminy 

organizacyjne, 

10) sprawuje nadzór na rozpatrywaniem skarg i wniosków, 

11) nadzoruje rzetelność i terminowość załatwiania spraw, 
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12) zapewnia zgodność działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa, 

13) koordynuje prace związane z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, 

samorządowych, ławników, 

14) koordynuje organizację szkoleń i narad pracowniczych, 

15) przygotowuje zakresy czynności dla pracowników, wnioskuje o ustalenie zakresu 

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników, 

16) nadzoruje podległe stanowiska pracy, 

17) współdziała z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie 

opracowywania statutów i regulaminów oraz udzielania pełnomocnictw, 

18) prowadzi nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów 

i pism wpływających do Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dekretuje 

wpływającą korespondencję, 

19) podpisuje pisma i decyzje w granicach udzielonego upoważnienia przez Wójta, 

20) przeprowadza kontrolę wewnętrzną w zakresie ustalonym w załączniku nr 3 do regulaminu 

organizacyjnego Urzędu, 

21) nadzoruje prowadzenie dokumentacji związanej z naborem na stanowiska urzędnicze, ze 

stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu, 

22)  koordynuje przeprowadzanie konkursów na wolne stanowiska urzędnicze oraz 

prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych, 

23)  prowadzi sprawy kadrowe dotyczące kierowników jednostek organizacyjnych,  

24) zatwierdza do wypłaty łącznie ze Skarbnikiem Gminy kwoty wydatków sprawdzonych 

merytorycznie przez upoważnionych pracowników, 

25) zapewnia prawo dostępu do informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, 

26) przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy,  

27) wykonuje inne czynności powierzone przez Wójta. 

§ 16. 1. Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) pełni równocześnie obowiązki Kierownika 

Referatu ds. Finansów. 

2. Skarbnik realizuje w szczególności zadania wynikające z uchwał Rady oraz przepisów  

o finansach publicznych w tym: 

1) przygotowuje wstępny projekt budżetu i uchwały budżetowej,  

2) opracowuje projekt układu wykonawczego budżetu, 

3) dokonuje na bieżąco ocen i analiz realizacji budżetu, występuje z inicjatywą zmian  

w budżecie, 

4) sporządza informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego 

roku, 

5) sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz inne sprawozdania 

finansowe wymagane przepisami prawa, 

6) odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań Gminy, 

7) opracowuje projekty aktów w sprawach przepisów regulujących gospodarkę 

finansową (inwentaryzacji, archiwizacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych 

w Urzędzie; obrotu drukami ścisłego zarachowania; gospodarki kasowej; 

zakładowego planu kont i innych w zakresie finansowym), 

8) nadzoruje opracowanie projektów uchwał Rady z zakresu gospodarki finansowej 

Gminy oraz jednostek organizacyjnych, 
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9) udziela kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne, 

10) prowadzi ewidencję środków trwałych, 

11) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

12) opracowuje projekty zakresów czynności dla pracowników Referatu w porozumieniu 

z Sekretarzem Gminy, 

13) udziela instruktażu pracownikom Referatów, Kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy w zakresie finansów, 

14) nadzoruje ustalanie i pobór należnych gminie podatków i opłat, 

15) współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędami Skarbowymi, 

16) uczestniczy w posiedzeniach Rady, 

17) współpracuje w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy 

pomocowych, 

18) kieruje pracą Referatu ds. Finansów, 

19) sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno - 

prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki, 

20) sprawuje nadzór nad zamówieniami publicznymi w zakresie zabezpieczenia 

niezbędnych środków finansowych, 

21) sprawuje kontrolę i nadzór nad sprawozdawczością finansową podległych jednostek 

organizacyjnych i pomocniczych gminy, 

22) dokonuje kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach 

organizacyjnych w zakresie ustalonym w załączniku Nr 3 do regulaminu, 

23) wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta. 
 

IV. Wspólne zakresy działania poszczególnych referatów i stanowisk pracy. 

§ 17. 1. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za: 

1) znajomość i prawidłowe stosowanie przepisów prawnych z zakresu powierzonych im 

spraw, 

2) właściwe i terminowe załatwiania spraw, 

3) właściwą obsługę interesantów i stosunek do nich, 

4) należyte ewidencjonowanie spraw i przechowywane akt, zbiorów zarządzeń, rejestrów 

itp., oraz ich archiwizację, 

5) prawidłowe opracowywanie decyzji, 

6) prawidłowe przygotowanie materiałów dla potrzeb Rady i Wójta, 

7) prawidłowe opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w zakresie 

powierzonych zadań oraz gospodarowanie przyznanymi na prowadzone zadania 

środkami finansowymi i mieniem, 

8) prawidłowe stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów, 

9) stosowanie instrukcji kancelaryjnej, 

10) realizacja zadań wynikających z przepisów o udostępnieniu informacji publicznej, 

11) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

polityki bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa systemów informatycznych,  

12) zaznajamianie się na bieżąco ze zmianami obowiązujących przepisów i wzajemne 

informowanie się o zmianach w ustawodawstwie, 
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13) uczestniczenie w ramach powierzonych zadań w programowaniu rozwoju oraz  

w promocji Gminy, 

14) opracowanie i aktualizacja materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej oraz 

przygotowywanie informacji na stronę internetową Gminy,  

15) zachowanie tajemnicy służbowej, 

16) ład i porządek w miejscu pracy, 

17) powierzone pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie biurowe, 

18) przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, 

19) przestrzeganie przepisów ustawy o Biuletynie Informacji Publicznej, 

20) przestrzeganie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych 

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych 

oraz aktów wewnętrznych wydanych na ich podstawie. 

2. Pracownicy Urzędu ponoszą odpowiedzialność służbową przed Wójtem. 

3. Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają zakresy czynności. 

§ 18. Do wspólnych zadań referatów i stanowisk pracy należy w szczególności: 

1) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie powierzonych 

spraw, 

2) przygotowywanie dla potrzeb Rady i Wójta sprawozdań oraz analiz z zakresu 

wykonywanych zadań, 

3) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz aktów prawnych 

wydawanych przez Radę i Wójta, 

4) współdziałanie z pracownikami Urzędu, Radą, administracją rządową, jednostkami 

państwowymi, spółdzielczymi, prywatnymi, organizacjami, stowarzyszeniami  

i mieszkańcami w realizacji zadań, 

5) usprawnianie organizacji, metod i form pracy na rzecz właściwego i terminowego 

załatwiania indywidualnych spraw klientów poprzez opracowywanie procedur, wzorów 

wniosków, kart informacyjnych, 

6) współdziałanie przy rozpatrywaniu skarg i wniosków wpływających do Urzędu, 

interpelacji i wniosków Rady oraz postulatów ludności, 

7) podejmowanie przedsięwzięć niezbędnych dla ochrony danych osobowych, 

8) opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań statystycznych, 

9) współudział w planowaniu i realizacji dochodów oraz wydatków budżetowych, 

uzyskiwanie kontrasygnaty Skarbnika Gminy we wszelkich działaniach wywołujących 

zobowiązania finansowe, 

10) prowadzenie zbioru przepisów prawnych z zakresu realizowanych zadań, 

11) stosowanie przy wydatkowaniu środków publicznych przepisów wynikających z ustawy 

o zamówieniach publicznych, 

12) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

13) dokonywanie poboru opłaty skarbowej i administracyjnej, 

14) stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,  

15) wykonywanie zadań wynikających z aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz 

uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta. 
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V. Zakresy działania poszczególnych referatów i stanowisk pracy. 

 

§ 19. Referat ds. Finansów realizuje w szczególności zadania: 

1) w zakresie planowania i realizacji budżetu Gminy, w szczególności: 

a) przygotowanie projektu budżetu, 

b) sporządzanie i wykonywanie układu wykonawczego budżetu, 

c) sporządzanie i wykonywanie planów finansowych jednostek budżetowych, 

d) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu Gminy, 

e) sporządzanie sprawozdań z wykonania otrzymanych dotacji na zadania zlecone, 

f) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta dotyczących budżetu  

i zmian w budżecie, 

g) przygotowywanie projektów uchwał podatkowych, 

h) sporządzanie wieloletniej prognozy finansowej dla Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady, 

i) analizowanie planów finansowych podległych jednostek budżetowych, 

j) przekazywanie środków dla gminnych jednostek organizacyjnych, 

k) rozliczanie gminnych jednostek organizacyjnych z poniesionych wydatków, 

l) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, 

m) prowadzenie ewidencji kredytów i pożyczek, 

n) dokonywanie spłat kredytów i pożyczek oraz należnych bankom odsetek, 

o) uczestniczenie w opracowaniu strategii oraz prognoz rozwoju Gminy, wieloletnich planów 

inwestycyjnych, programów, analiz. 

 

2) z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w szczególności: 

a) wystawianie faktur dotyczących sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT, 

b) sporządzanie deklaracji i rozliczanie podatku VAT, 

c) prowadzenie ewidencji zakupu sprzedaży towarów i usług podlegających opodatkowaniu 

VAT, 

 

3) w zakresie księgowości podatkowej i wymiaru, w szczególności: 

a) prowadzenie kart podatków od gospodarstw rolnych i od nieruchomości dla poszczególnych 

podatników, 

b) bieżąca aktualizacja powierzchni gruntów, 

c) sporządzanie wymiaru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, 

d) sporządzanie rejestrów wymiarowych, 

e) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów podatkowych, 

f) przygotowywanie decyzji w sprawie umorzeń podatkowych oraz ulg, 

g) powadzenie aktualizacji materiałów do spisów rolnych, 

h) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, 

i) przygotowywanie projektów i zawieranie umów dzierżaw na świadczenie usług 

komunalnych,  

j) podejmowanie czynności egzekucyjnych w stosunku do dłużników, 

k) księgowanie wpłat podatków oraz wpłat za usługi komunalne, 

l) wpisywanie dowodów wpłat dla podatników płacących na rachunek Gminy, 

m) księgowanie wpłat podatku od środków transportowych, 

n) wystawianie upomnień zalegającym podatnikom, 

o) sporządzanie i ewidencjonowanie tytułów wykonawczych dla zalegających podatników, 
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p) rozliczanie inkasentów z zebranych rat podatku, 

q) naliczanie prowizji dla inkasentów. 

 

4) z zakresu zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, w szczególności: 

a) przyjmowanie wniosków, ustalanie limitu zwrotu podatku, opracowywanie decyzji, 

b)  ustalanie wysokości dotacji na realizację zadania, 

c) prowadzenie egzekucji nienależnie pobranego zwrotu podatku, 

d) sprawozdawczość. 

 

5) w zakresie płac, w szczególności: 

a) sporządzanie kart wynagrodzeń, 

b) sporządzanie listy płac, diet, prowizji i ryczałtów pracowników Urzędu, radnych, sołtysów, 

zleceniobiorców oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

c) odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego, 

d)  prowadzenie rozliczeń wydatków osobowych związanych ze stosunkiem pracy, 

e) sporządzanie informacji do Urzędu Skarbowego o dochodach pracowników, radnych, 

sołtysów, zleceniobiorców, 

f) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników, 

g) zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, 

h) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych do ZUS, 

i) sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń,  

j) rozliczanie ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. 

 

6) w zakresie księgowości pozabudżetowej, w szczególności: 

a) prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 

7) w zakresie księgowości dochodów i wydatków budżetu Gminy: 

a) księgowanie dochodów i wydatków budżetu Gminy, 

b) sporządzanie przypisów i odpisów podatkowych od osób fizycznych i prawnych,  

c) księgowanie podatków i opłat na kontach podatników, 

d) księgowanie czynszów za dzierżawę mienia gminnego,  

e) wystawianie faktur dotyczących sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT, 

f) uzgadnianie kart analitycznych dochodów budżetowych według poszczególnych rodzajów  

            i  klasyfikacji budżetowej, 

g) przygotowywanie dokumentów do realizacji gotówkowej i bezgotówkowej, sprawdzanie 

 pod względem formalnym i rachunkowym, 

h) zapłata należności za zrealizowane faktury i rachunki, 

i) sporządzanie deklaracji i rozliczanie podatku VAT, 

j) prowadzenie ewidencji zakupu sprzedaży towarów i usług podlegających opodatkowaniu 

VAT, 

k) sporządzanie informacji, naliczanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego podatków od 

 realizowanych umów, 

l) prowadzenie księgi inwentarzowej, gospodarowanie środkami rzeczowymi, 

m) rozliczanie wyniku inwentaryzacji, 

n) prowadzenie ewidencji środków trwałych, 

o) sporządzanie sprawozdań o środkach trwałych, 
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p) sporządzanie bilansu majątkowego oraz bilansu z wykonania budżetu, 

q) przeprowadzanie kontroli wydatków w jednostkach budżetowych,  

r) uzgadnianie kart analitycznych do wydatków i kosztów budżetowych poszczególnych           

rodzajów klasyfikacji budżetowej, 

s) rozliczanie zadań związanych z zapewnieniem przez gminę Ostrówek transportu uczniów do 

szkół i opieki w czasie przewozu oraz z dokonywaniem zwrotu kosztów przejazdu uczniów  

i opiekunów do szkół w przypadkach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty; 

t) obsługa finansowa animatorów sportu i realizacja wydatków uczniowskich klubów 

sportowych; 

u) rozliczanie dotacji dla szkół i przedszkoli, 

v) sporządzanie zbiorcze z jednostek oświatowych sprawozdań i zmian do budżetu, 

w) uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach w celu podnoszenia kwalifikacji na 

zajmowanym stanowisku. 

 

§ 20. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizuje w szczególności 

zadania: 

1)  prowadzenie inwestycji gminnych i działań modernizacyjnych, 

2) opracowywanie rzeczowych i finansowych okresowych planów, programów, regulaminów  

i projektów rozwoju, utrzymania i eksploatacji infrastruktury komunalnej oraz sporządzanie 

ocen, raportów i sprawozdań z ich realizacji w zakresie ochrony środowiska, 

3) udział w sporządzaniu i realizowaniu planów zagospodarowania przestrzennego, 

4) zlecanie opracowywania i kompletowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, 

modernizacji i remontów, zgodnie z prawem budowlanym wraz z zapewnieniem nadzoru 

inwestorskiego, 

5) kontrola i koordynacja przebiegu przygotowywania i realizacji inwestycji gminnych pod kątem 

zgodności zakresu rzeczowego, 

6) obsługa organizacyjna i merytoryczna komisji odbiorowych i gwarancyjnych, 

7) koordynowanie planów inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych w celu racjonalnego 

organizowania kompleksowych przedsięwzięć, 

8) przyjmowanie, weryfikowanie i realizacja wniosków dot. Funduszy sołeckich, 

9) przygotowywanie i realizacja projektów finansowych z Unii Europejskiej oraz innych funduszy 

zewnętrznych, w szczególności: 

a) obsługa platformy ePUAP poprzez tworzenie dokumentów, wysyłania i odbieranie, 

b) opracowywanie raportów, analiz i informacji w tym zakresie (projekty uchwał Rady, 

okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji inwestycji finansowych z UE), 

c) pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach pozyskiwania środków do 

realizacji zadań gminnych, 

d) współpraca z odpowiednimi komórkami Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz 

administracją rządową i pozarządową w celu spójnego planowania i realizacji projektów 

gminnych, 

e) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi 

Gminy w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją gminnych projektów 

inwestycyjnych, 

f) kwalifikacja wydatków w projekcie oraz kontrola wydatkowanych środków, 
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g) monitorowanie źródeł finansowania projektów ze środków UE i innych funduszy 

zewnętrznych, 

h) monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanych 

projektów mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu, 

 

10) w zakresie gospodarki komunalnej, utrzymania czystości i porządku w gminie, w szczególności: 

a) koordynowanie działań mających na celu uzdatnianie wody pitnej, 

b) modernizacja, remonty i konserwacja urządzeń wodociągowych, 

c) określanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kontrolowanie realizacji, 

d) kontrola kart eksploatacji maszyn będących na ewidencji gminy i rozliczania godzin pracy 

oraz zużycia paliwa, 

e) bieżące zakupy podstawowych części zamiennych do hydroforni i wodociągów, 

f) opracowywanie zasad utrzymania czystości i porządku w gminie oraz prowadzenie  kontroli 

w  zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy. 

 

11) w zakresie administrowania drogami publicznymi i ulicami, mostami i placami, w tym: 

a) budowa, modernizacja i remonty dróg, mostów i chodników, planowanie i nadzór, 

b) planowanie i nadzorowanie prac związanych z udrażnianiem rowów i przepustów, 

c) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, oznakowanie i numeracja dróg, 

zapewnienie bezpieczeństwa na drogach,  

d) wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów w pasie drogowym oraz na zajęcie pasa 

drogowego, naliczanie i pobieranie opłat z tego tytułu, 

e) opiniowanie i wydawanie zgody na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych reklam, 

obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową, 

f) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, 

g) naliczanie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, za umieszczenie w nim 

reklamy, obiektu i urządzenia bez wymaganego zezwolenia oraz za przekroczenie terminu 

zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określono, 

h) wydawanie decyzji w sprawie zmniejszenia linii zabudowy przy drogach gminnych  

i lokalnych, 

i) wnioskowanie w sprawie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych, 

j) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, 

dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii, 

k) projektowanie przebiegu dróg, 

l) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami,  

m) wydawanie decyzji na lokalizacje zjazdów z dróg gminnych i lokalnych, 

n) współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych, 

o) koordynowanie funkcjonowania służb komunalnych w zakresie zimowego utrzymania dróg, 

klęsk żywiołowych i awarii technicznych. 

 

 

12) z zakresu prawa przewozowego, w szczególności: 

a) ustalanie miejsc postojowych, ustalanie sieci przystanków, określanie potrzeb remontowych, 

koordynowanie rozkładów jazdy, 

b) wydawanie zezwoleń i wypisów dla przewoźników świadczących usługi na terenie gminy. 
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13) związanych z realizacją ustawy prawo energetyczne, w szczególności: 

a) opracowywanie planów zaopatrzenia w energię elektryczną,  

b) nadzór i realizacja zadań związanych z planowaniem i budową oświetlenia ulicznego  

w Gminie. 

c) planowanie oraz zlecanie modernizacji oświetlenia ulicznego, 

d) współpraca z zakładem energetycznym, dokonywanie zgłoszeń w zakresie uszkodzenia  

i awarii oświetlenia. 

 

14) z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w szczególności: 

a) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, 

b) wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych i nadzór nad ich przebiegiem, 

c) prowadzenie spraw z zakresu zbiórek i zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad ich 

przebiegiem, 

d) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa  

i porządku. 

 

15) w zakresie ustawy o własności lokali, w szczególności: 

a) realizacja uchwały rady w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem  

          gminy, 

b) nadzór nad sprawami najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych, 

c) nadzór nad przygotowywaniem propozycji wysokości opłat czynszowych w zasobach 

stanowiących własność gminy, 

d) opracowywanie założeń pozwalających na podejmowanie decyzji w zakresie kreowania 

długofalowej polityki mieszkaniowej, 

e) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej. 

 

16) z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, w szczególności: 

a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi, 

b) prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką, 

c) wydawanie poświadczeń i zaświadczeń do celów obrotu gruntami, 

d) prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym. 

 

17) objęte ustawą o ochronie zwierząt, w szczególności: 

a) przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej 

zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska 

dla zwierząt albo innej osobie lub instytucji, 

b) zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 

c) nadzorowanie akcji wyłapywania bezpańskich psów, 

d) przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia  

     i niezwłoczne przekazywanie do właściwego organu inspekcji sanitarnej. 

 

18) objęte ustawą o ochronie przyrody, w szczególności: 

a) współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawiania się 

chwastów, chorób i szkodników, 

b) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczanie i  pobieranie opłat, 

c) wymierzanie kary za samowolne usuwanie drzew i krzewów. 
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19) w zakresie reagowania w stanie klęski żywiołowej, w szczególności: 

a) prowadzenie dokumentacji związanej z wystąpieniem zdarzeń o charakterze klęski 

żywiołowej w gospodarstwach rolnych, 

b) wnioskowanie o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w gospodarstwach rolnych, 

c) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji  

w gospodarstwach rolnych, 

d) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej  

w gospodarstwie rolnym. 

 

20) z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: 

a) planowanie i realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, 

b) prowadzenie zbioru kopii decyzji wydanych przez inne organy w sprawach ochrony 

środowiska,  

c) nadzorowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku, 

d) przygotowywanie projektów gminnego planu gospodarki odpadami, 

e) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizacje inwestycji, 

f) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska, 

g) przygotowywanie opinii i założeń w zakresie ochrony środowiska, 

h) prowadzenie spraw z zakresu, ochrony złóż surowców mineralnych. 

 

21)  z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami, w szczególności: 

a) planowanie i prowadzenie działań z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami, 

b) prowadzenie monitoringu zamkniętego gminnego składowiska odpadów,  

c) wydawanie oraz ewidencja wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 

odbioru nieczystości płynnych oraz stałych na terenie gminy,  

d) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, kontrola wykonywania obowiązków w tym zakresie przez 

właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, 

e) prowadzenie postepowań egzekucyjnych w zakresie ściągalności opłat za odbiór odpadów 

komunalnych,  

f) prowadzenie zbioru kopii decyzji wydanych przez inne organy w sprawach gospodarki 

odpadami,  

g) prowadzenie postępowań o nakazanie posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie 

przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, 

h) prowadzenie i aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami, 

i) prowadzenie i aktualizacja gminnego programu usuwania azbestu. 

 

22) w zakresie planowania  w szczególności: 

a) przygotowywanie projektów aktów określających stawki opłat, 

b) przeprowadzanie kalkulacji kosztów i planowanie wysokości opłat za usługi komunalne, 

c) księgowanie wpłat za usługi komunalne,  

d) przygotowywanie projektów i zawieranie umów najmu lokali i ich ewidencja. 

 

23) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w szczególności: 
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a) przygotowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,  

b) prowadzenie kalkulacji kosztów oraz określenia taryfy,  

c) zawieranie umów na dostarczanie wody i prowadzenie ich ewidencji,  

d) zawieranie umów na odprowadzanie ścieków i prowadzenie ich ewidencji, 

e) naliczanie należności i rozliczanie wpływów, 

f) rozliczanie inkasentów,  

g) prowadzenie czynności egzekucyjnych w stosunku do dłużników, 

h) sporządzanie i ewidencjonowanie tytułów wykonawczych. 

 

24) z zakresu zamówień publicznych i inwestycji gminnych, w szczególności: 

a. prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań realizowanych 

ze środków publicznych w ramach inwestycji gminnych,  

b. prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez samorząd Gminy,  

c. koordynowanie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych na poszczególnych 

stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy oraz w podległych jednostkach organizacyjnych, 

d. pozyskiwanie środków na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych  

w budżecie Gminy, współpraca w zakresie ustalania potrzeb finansowych na zadania 

inwestycyjne, terminowości ich wydatkowania oraz spełnienia kryteriów 

wynikających  

z zasad przyznawania pomocy finansowej, 

e. opracowanie we współpracy z Referatem ds. Finansów strategii rozwoju Gminy, 

wieloletnich planów inwestycyjnych, programów, analiz, prognoz rozwojowych, 

f. prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją inwestycji własnych 

samorządu finansowanych z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących ze 

źródeł pozabudżetowych, a w szczególności: uzyskiwanie wymaganych prawem 

zezwoleń  

i decyzji, przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, realizacja 

procesu inwestycyjnego, uzyskanie pozwolenia na budowę, rozliczanie zadaniowe 

inwestycji, zabezpieczenie nadzoru inwestorskiego, 

 

25) z zakresu planowania przestrzennego, w szczególności: 

a) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

b) wydawanie wypisów  z planu zagospodarowania przestrzennego, 

c) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie rejestru 

wydanych decyzji, 

d) gromadzenie pozostałej dokumentacji planistycznej, 

e) analiza zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, 

f) prowadzenie spraw związanych z realizowaniem opłaty planistycznej. 

 

26) z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności: 

a) prowadzenie dla mienia komunalnego pełnej wymaganej przepisami prawa dokumentacji, 

b) prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy tj. sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddaniem w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, wynajem, dzierżawę, użyczenie, oddaniem w trwały zarząd, obciążeniem 



Załącznik do  

Zarządzenia Nr 40/2016 

 Wójta Gminy Ostrówek 

                                                           z dnia 01 lipca 2016r.   

 

16 

 

ograniczonymi prawami rzeczowymi, przekazywaniem w formie darowizny, tworzeniem 

gminnego zasobu nieruchomości i gospodarowanie nim, 

c) opracowywanie planu wykorzystania zasobu, 

d) gospodarowanie gminnym zasobem komunalnym, ujawnianie w księgach wieczystych 

zmian wynikających z obrotu nieruchomościami, 

e) prowadzenie spraw związanych z realizowaniem opłaty adiacenckiej,  

f) korzystanie z prawa pierwokupu, 

g) opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego, 

h) przygotowanie opracowań geodezyjnych i dokonywanie podziałów nieruchomości 

stanowiących zasób Gminy, 

i) uzgadnianie wartości mienia komunalnego z książką majątku trwałego, 

j) ustalanie wartości, cen i opłat za korzystanie z gruntów, 

k) organizowanie przetargów na: sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem  

i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy, 

l) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy, 

m) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów, 

n) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych, 

o) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi  

w przepisach obowiązującego prawa, 

p) występowanie z wnioskiem o obciążenie i wykreślenie z ksiąg wieczystych długów  

i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste lub sprzedanym, 

q) przygotowywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej koniecznej do zawarcia umów 

sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie oraz zamiany 

gruntów, 

r) przygotowywanie uchwał wyrażających zgodę na zawieranie umów dotyczących 

dysponowania nieruchomościami gminnymi na okres powyżej 3 lat, 

s) wyrażanie opinii w sprawie podziału nieruchomości, przygotowywanie decyzji 

zatwierdzających podział nieruchomości. 

 

27) z zakresu ewidencji gruntów, w szczególności: 

a) obsługa bazy danych zawierającej ewidencje gruntów i budynków dla potrzeb gminy 

b) wydawanie wypisów i wyrysów,  

c) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

d) dokonywanie zmian w ewidencji gruntów na podstawie odpowiednich dokumentów: aktów 

notarialnych , prawomocnych postanowień sądowych, prawomocnych decyzji, 

e) sporządzanie zestawu zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 

f) współpraca z KRUS w zakresie dotyczącym ubezpieczeń rolników indywidualnych, 

g) współpraca z Biurami Notarialnymi, Sądem oraz innymi jednostkami w zakresie działania 

zajmowanego stanowiska, 

h) przygotowanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów i użytków w oparciu  

o obowiązujące przepisy. 

 

 

28) z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności: 

a) prowadzeniem spraw związanych z darowiznami i spadkobraniem, 

a) prowadzenie spraw związanych z wydzielaniem działek pod drogi,  
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b) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczania nieruchomości, 

c) aktualizacja oraz utrzymanie tablic nazw miejscowości,  nazw ulic i numeracji porządkowej 

nieruchomości, 

d) prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji numeracji porządkowej budynków  

i nieruchomości, 

e) prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji nazw ulic i placów, oraz map przeglądowych, 

f) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie nazewnictwa ulic i placów, 

g) nadawanie numerów porządkowych budynków i nieruchomości, 

h) zawiadamianie właścicieli nieruchomości o dokonanych zmianach nazw ulic i placów oraz 

numerów porządkowych budynków i nieruchomości, 

i) przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sporządzenia kart inwentaryzacyjnych 

komunalizacji mienia z mocy prawa i na wniosek gminy, 

j) prowadzenie prac związanych z podziałem terytorialnym i zmianami granic 

administracyjnych, 

k) wydawanie wyrysów i wypisów, 

l) dokonywanie miesięcznego rozliczania wpływów. 

 

29) w zakresie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w szczególności: 

a. sporządzanie projektów wykazów osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej 

oraz projektów wykazów obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości 

przysługujących im udziałów we wspólnocie. 

 

30) z zakresu melioracji i gospodarki wodnej, w szczególności: 

a) koordynowanie zagadnień związanych z gospodarką wodną, melioracją i regulacją 

stosunków wodnych, 

b) rozstrzyganie sporów z zakresu przywrócenia stosunków wodnych na gruncie, 

 

31)w zakresie działalności promocyjnej, w szczególności: 

a) nawiązanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami oraz z organizacjami pozarządowymi,     

promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Gminy, gromadzenie 

informacji o gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom, 

a. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Gminie, 

przygotowywanie i zlecanie do wykonania folderów, informacji i innych opracowań 

dotyczących Gminy, 

b. współpraca w opracowywaniu projektów rozwoju gospodarczego Gminy, 

c. koordynowanie działań z zakresu współpracy z zagranicą, 

d. współdziałanie z gminami, związkami gmin, stowarzyszeniami, organizacjami 

pozarządowymi w zakresie opracowywania ofert dotyczących współpracy handlowej, 

gospodarczej i kulturalnej, 

e. opracowanie materiałów niezbędnych do wykonania strategii rozwoju Gminy.  

 

32) z zakresu gospodarki komunalnej w Gminie, w szczególności: 

a) nadzorowanie pracy oczyszczalni ścieków, 

b) określanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i kontrolowanie realizacji, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz kontrola częstotliwości ich 

opróżniania, 
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d) prowadzenie postępowań w sprawie orzekania o obowiązku przyłączenia nieruchomości do 

zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych, 

e) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola częstotliwości  

i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych, 

f) bieżące zakupy podstawowych części zamiennych do kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 

 

33) z zakresu nadzorowania targowisk, w szczególności: 

      a) współdziałanie w ustalaniu lokalizacji targowisk,  

      b) ustalanie wysokości opłat targowych i regulaminów targowisk. 

34) zabezpieczanie opału na potrzeby Urzędu. 

 

§ 21. Referat ds. Gospodarczych  realizuje w szczególności zadania: 

1) utrzymanie lokali, pomieszczeń, sprzętu i środków transportu we właściwym stanie 

technicznym, 

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji, remontów i okresowych przeglądów 

konserwacyjnych siedziby Urzędu Gminy, 

3) przeprowadzanie okresowych konserwacji kotła centralnego ogrzewania, 

4) utrzymanie zieleni,  

5) organizowanie i nadzorowanie pracy konserwatorów i stanowisk gospodarczych oraz 

zabezpieczenie odzieży ochronnej, sprzętu do prac remontowych i porządkowych. 

 

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności: 

a) zapewnienie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych warunków gotowości bojowej,  

b) prowadzenie rejestru terenowych OSP, 

c) prowadzenie techniczno – kancelaryjnej obsługi Zarządu Gminnego Związku OSP, 

d) rozliczanie kosztów związanych z akcjami gaśniczymi oraz gotowością bojową, 

e) profilaktyka przeciwpożarowa, 

f) sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałami pędnymi w jednostkach OSP, a w tym 

rozliczanie operatorów sprzętu z pobranych materiałów, 

g) sprawowanie nadzoru nad sposobem użytkowania przez jednostki OSP przekazanego 

 im sprzętu, a w szczególności: prowadzenie kontroli obsług technicznych sprzętu, 

organizowanie i nadzorowanie napraw i remontów, kierowanie sprzętu do napraw 

specjalistycznych. 

 

7) z zakresu konserwatora oczyszczalni ścieków, w szczególności: 

a) utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej w ciągłym ruchu 

eksploatacyjnym, 

b) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni,  

c) utrzymanie porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków, 

d) prowadzenie nadzoru podczas podłączania nowych obiektów do sieci kanalizacyjnej, 

e) usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, 

f) okresowe czyszczenie zbiorników, 

g) konserwacja i dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia, 

h) prace porządkowe na terenie oczyszczalni, przepompowni zbiorników. 

 

8) z zakresu sprzątaczki, w szczególności: 
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a) codzienne utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń biurowych  Urzędu, 

b) pielęgnowanie roślin  znajdujących się w pomieszczeniach i wokół budynku, 

c) dbanie o właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do   

utrzymania czystości, 

d) zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń instalacji i urządzeń sieci  

wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zainstalowanych w pomieszczeniach Urzędu, 

e) po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń zabezpieczenie budynku przed   

włamaniem. 

 

9) z zakresu konserwatora urządzeń wodociągowych: 

a) wykonywanie czynności technicznych związanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania 

wody, 

b) dokonywanie odczytów wodomierzy zainstalowanych na sieci wodociągowej, 

c) plombowanie wodomierzy zainstalowanych na sieci wodociągowej, 

d) naliczanie i  inkasowanie należności z tytułu poboru wody oraz wystawanie faktur VAT  

w tym   zakresie, dokonywanie analizy w zakresie zużytej wody przez poszczególnych     

      odbiorców, 

e) kontrola podłączenia sieci wodociągowej z instalacją u odbiorcy, 

f) usuwanie awarii na sieci wodociągowej, 

g) konserwacja i dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia, 

h) prace porządkowe na terenie hydroforni. 

 

10) z zakresu działania kierowcy, w szczególności: 

a) kierowanie pojazdem, 

b) dbanie o należyty stan techniczny, czystość i porządek pojazdu, 

c) dokumentowanie w „Karcie drogowej” przebiegu kilometrowego wszystkich wyjazdów 

służbowych powierzonym samochodem osobowym,  

d) wpisywanie do „Karty drogowej” ilości każdorazowego tankowania paliwa, 

e) sprawdzanie prawidłowości wypełnienia faktur za zakupione paliwo i akcesoria  

w momencie odbioru faktury, 

f) rozliczanie w „Kartach drogowych” ilości zużytego paliwa, 

g) dbanie o powierzony pojazd i jego wyposażenie oraz zabezpieczenie przed   uszkodzeniem  

i kradzieżą, pod rygorem odpowiedzialności materialnej, 

h) przestrzeganie ustalonych przez producenta powierzonego pojazdu terminów wykonania 

obsług technicznych, przeglądów i wymian olejów i płynów, stosując przy tym ich właściwe 

rodzaje zalecane przez producenta tego pojazdu, 

i) zgłaszanie przełożonym niezwłocznie wszelkich zawinionych i niezawinionych kolizji  

i wypadków drogowych, 

j) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. przy dokonywaniu wszelkich czynności obsługowych 

w powierzonych pojeździe. 

 

 

 

§ 22. Referat Organizacyjno-Administracyjny realizuje w szczególności zadania: 

1) z zakresu spraw ogólno – organizacyjnych, w szczególności: 
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a) prenumerata czasopism, publikatorów aktów prawnych oraz wydawnictw zawodowych dla 

pracowników, 

b) dokonywanie bieżących zakupów materiałów administracyjno – biurowych i materiałów 

eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Gminy,  

c) gospodarowanie drukami i formularzami, 

d) obsługa sekretariatu Urzędu,  

e) wykonywanie zadań z zakresu rozwoju i promocji turystyki w gminie, 

f) zapewnienie łączności telefonicznej, faksowej, teleinformatycznej, 

g) zapewnienie obsługi technicznej narad i zebrań organizowanych przez Wójta, 

h) zapewnienie bieżącej i pełnej informacji na tablicach ogłoszeń,  

i) koordynowanie zadań wynikających z realizacji instrukcji kancelaryjnej, zamawianie, 

rejestracja i nadzór nad pieczęciami urzędowymi, 

j) prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków,  

k) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta, 

l) prowadzenie zbioru uchwał i wniosków Rady Gminy, przekazywanie ich do realizacji 

zgodnie z akredytacją,  

m) prowadzenie rejestru udzielonych upoważnień oraz pełnomocnictw, 

n) prowadzenie archiwum Urzędu, 

o) stwierdzanie zgodności kserokopii z oryginałami oraz stwierdzanie własnoręczności 

podpisów na potrzeby własne Urzędu, 

p) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej oraz obsługa Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych,  

q) pobieranie opłaty skarbowej, 

r) nadzór nad siecią teleinformatyczną, 

s) nadzór nad monitoringiem, 

t) współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu  Informacji 

Publicznej Gminy, 

u) współpraca z fundacjami i organizacjami pozarządowymi. 

 

2) w zakresie obsługi Rady Gminy i jej Komisji oraz jednostek pomocniczych gminy,  

w szczególności: 

a) obsługa platformy ePUAP poprzez tworzenie dokumentów, wysyłania i odbieranie, 

b) przygotowywanie i kompletowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie 

stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz 

innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów, 

c) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji, 

d) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, 

posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta, kompletowanie materiałów pod obrady rady i 

komisji, 

e) protokołowanie sesji, posiedzeń komisji, zebrań, spotkań, pomoc radnym w sprawowaniu 

mandatu,  

f) prowadzenie ogólnie dostępnego zbioru uchwał Rady Gminy,  

g) prowadzenie pełnej dokumentacji pracy Rady i jej komisji,  

h) prowadzenie rejestru i zbioru przepisów gminnych, uchwał Rady Gminy, wniosków i opinii 

komisji oraz interpelacji i wniosków radnych, 

i) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych, 
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j) przekazywanie uchwał organom nadzoru i do publikacji, 

k) obsługa dyżurów Przewodniczącego oraz spotkań radnych z wyborcami, 

l) wykonywanie czynności związanych ze współdziałaniem Rady z organami władzy 

państwowej, organami innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami 

społecznymi, politycznymi, samorządowymi, związkami zawodowymi, 

m)  prowadzenie spraw związanych z obsługą rad sołeckich, 

n) organizowanie i obsługa uroczystości z udziałem Rady Gminy, 

o) prowadzenie ewidencji radnych, członków innych organów kolegialnych gminy oraz 

statystyki GUS, 

p) analiza kosztów funkcjonowania Rady i jej komisji, 

r) organizowanie szkoleń dla radnych, 

s) prowadzenie rejestru i zbioru rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał Rady Gminy, 

r) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi i ich organami, prowadzenie ich ewidencji  

i spraw z nimi związanych,  

u) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z gminami zagranicznymi i polskimi, 

w) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Gminy do stowarzyszeń i związków 

międzygminnych, 

z) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie. 

 

3) w zakresie zagadnień związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

narkomanii i przemocy w rodzinie, w szczególności: 

a) wykonywanie zadań koordynatora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, planowanie i realizacja programu profilaktyki i rozwiązywana problemów 

alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii, 

b) koordynacja działań z zakresu zapobiegania przemocy, 

c) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, planowanie liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych, naliczanie opłat i wydawanie zaświadczeń, 

d) podejmowanie działań na rzecz wychowania w trzeźwości i zmniejszania problemów 

alkoholowych, obsługa administracyjna Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

 

4) z zakresu opieki zdrowotnej, w szczególności: 

a) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających  

z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy; 

b) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych; 

c) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających  

do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami; 

d) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców gminy. 

e) koordynowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, współdziałanie z placówkami służby 

zdrowia w celu zapewnienia prawidłowego stanu opieki zdrowotnej na terenie Gminy, 

f) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, 

g) opiniowanie czasu pracy instytucji i zakładów związanych z ochroną zdrowia. 

  

5) w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów, w szczególności: 
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a) wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów  

do Sejmu, Senatu, organów samorządowych oraz innych organów, dla których obsługę 

techniczną prowadzą samorządy gminne, ławników zgodnie z zakresem ustalonym  

w ordynacjach wyborczych i innych ustawach, 

b) obsługa organizacyjno - techniczna referendów i konsultacji społecznych, 

c) obsługa organizacyjno - techniczna wyborów sołtysów i rad sołeckich. 

 

6) z zakresu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w szczególności: 

a) kontrola realizacji obowiązku zawierania ubezpieczeń O.C. rolników, 

b) egzekwowanie zawierania ubezpieczeń. 

 

7) w zakresie działalności  informacyjnej Gminy oraz obsługi informatycznej, w szczególności: 

a) gromadzenie informacji o Gminie, przygotowywanie materiałów promujących Gminę  

w systemie informatycznym, 

b) współpraca w opracowywanie programów w celu pozyskiwania środków,  

c) zapewnienie dostępu do informacji publicznej w systemie informatycznym,  

d) obsługa strony www. Gminy, 

e) bieżąca aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, 

f) zarządzanie sprawozdawczością Gminy na Portalu Sprawozdawczym Urzędu 

Statystycznego, 

g) prowadzenie ewidencji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, zapewnienie 

legalności oprogramowania, 

h) rozwiązywanie bieżących problemów związanych eksploatacją sprzętu i oprogramowania 

funkcjonującego  w Urzędzie. 

 

8) w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, w szczególności: 

a) inspirowanie, wspierane i koordynowanie działań zmierzających do upowszechniania 

kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, współpraca w tym zakresie z organizacjami 

pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi, organami państwowymi, 

samorządowymi, twórcami ludowymi oraz placówkami oświatowymi, 

b) organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy, prowadzenie 

rejestru instytucji upowszechniania kultury, 

c) planowanie perspektywicznego rozwoju kultury, sportu i turystyki oraz współdziałanie  

w gospodarowaniu środkami budżetowymi przeznaczonymi na przedmiotową działalność, 

d) opracowanie i realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką kadrową w Urzędzie,                           

w szczególności: 

a) prowadzenie dokumentacji związanej z naborem na stanowiska urzędnicze, ze stosunkiem 

pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu, 

b) prowadzenie spraw płacowych w zakresie udzielania nagród jubileuszowych, dodatków 

specjalnego i stażowego oraz innych, 

c) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, 

d) przygotowywanie i nadzorowanie organizacji konkursów oraz prowadzenie spraw 

związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych, 
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e) prowadzenie całości dokumentacji z zakresu planowania i wykorzystania przez 

pracowników urlopów wypoczynkowych, 

f) prowadzenie ewidencji urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, 

g) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach do ustalenia kapitału początkowego 

pracowników, 

h) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach do ustalenia emerytur i rent, 

i) wystawiane zaświadczeń o wysokości zarobków, 

j) prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk zawodowych, staży, prac 

interwencyjnych i innych subsydiowanych form zatrudnienia, 

k) przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań do PFRON. 

 

10) w zakresie BHP, w szczególności: 

a) organizacja szkoleń oraz doradztwo z zakresu BHP, 

b) stwierdzanie zagrożeń zawodowych, 

c) ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy,  

d) udział w dochodzeniach powypadkowych, 

e) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy 

pracy oraz wyników badań środowiska pracy, 

f) dokonywanie okresowej analizy stanu BHP i przedstawianie jej pracodawcy, 

g) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp, 

h) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących BHP, 

i) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w Urzędzie           

i jednostkach, 

j) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy, 

k) dokonywanie zakupów i przydział odzieży ochronnej i odzieży roboczej. 

 

11) w zakresie obsługi klienta, w szczególności: 

a) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu, 

b) obsługa platformy ePUAP poprzez tworzenie dokumentów, wysyłania i odbieranie, 

c) prowadzenie ewidencji korespondencji, 

d) rozdzielanie korespondencji po jej zadekretowaniu na odpowiednie stanowiska Urzędu 

i jednostek organizacyjnych gminy, 

e) udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu, miejsca i sposobu załatwiania 

spraw w Urzędzie,  

f) kierowanie interesantów do właściwych pracowników Urzędu oraz jednostek 

organizacyjnych gminy, 

g) udzielanie szczegółowych informacji interesantom, 

h) nadzór nad tablicą ogłoszeń w budynku Urzędu. 

 

12) w zakresie ochrony dóbr kultury i ochrony zabytków, w szczególności: 

a) prowadzenie ewidencji zabytków na terenie Gminy i podejmowanie działań mających na 

celu ich ochronę w sytuacjach zagrożenia, 

b) opracowanie programu ochrony zabytków, 

c) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, 

d) prowadzenie rejestru instytucji kultury, 



Załącznik do  

Zarządzenia Nr 40/2016 

 Wójta Gminy Ostrówek 

                                                           z dnia 01 lipca 2016r.   

 

24 

 

e) współdziałanie i koordynowanie z Kierownikiem Gminnej Biblioteki programów działania 

oraz bilansowania potrzeb na ich finansowanie. 

 

13) z zakresu oświaty w szczególności: 

a) opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy Ostrówek z zakresu oświaty; 

b) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących sieci szkół; 

c) przygotowywanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego; 

d) weryfikacja (opiniowanie i wnoszenie uwag) do projektów rocznych arkuszy 

organizacyjnych szkół i przedkładanie ich do zatwierdzenia Wójtowi Gminy, 

e) prowadzenie procedury związanej z powołaniem bądź odwołaniem dyrektorów szkół; 

f) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań dotyczących Systemu Informacji 

Oświatowej na zasadach określonych w odpowiednich przepisach; 

g) realizacja zadań związanych z zapewnieniem przez gminę bezpłatnego transportu uczniów 

do szkół i opieki w czasie przewozu oraz z dokonywaniem zwrotu kosztów przejazdu 

uczniów i opiekunów do szkół w przypadkach określonych w ustawie z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty; 

h) prowadzenie spraw dotyczących kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież 

zamieszkującą na terenie gminy Ostrówek; 

i) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych; 

j) prowadzenie całokształtu spraw w sprawie dofinansowania przygotowania zawodowego  

o którym mowa w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; 

k) prowadzenie całokształtu spraw związanych z rządowymi programami pomocy uczniom.  

 

§ 23. Do realizacji przez samodzielne stanowiska pracy należą w szczególności zadania: 

 

1) w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego, który realizuje zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej na podstawie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, umów międzynarodowych 

oraz przepisów szczególnych: 

a) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan 

            cywilny osób w formie, którą przewidują przepisy obowiązujące; 

b) sporządzanie aktów stanu cywilnego i nanoszenie w nich zmian mających wpływ na treść  

i ważność aktu stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń i postanowień 

sądowych oraz decyzji innych uprawnionych organów administracji publicznej; 

c) odnotowywanie w aktach stanu cywilnego zmian na podstawie zagranicznych orzeczeń 

sądowych oraz decyzji innych uprawnionych organów państwa obcego; 

d) wydawanie odpisów oraz zaświadczeń wg przepisów obecnie obowiązujących na 

            podstawie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i innych przepisów; 

e) przyjmowanie oświadczeń i sporządzanie wymaganych do nich dokumentów zakresie  

ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

f) prowadzenie spraw związanych z zawarciem małżeństwa,  

g) nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego - sprostowane, uzupełnienie oraz  

wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego 

h) współpraca z innymi Urzędami Stanu Cywilnego, organami ewidencji ludności 

            i dowodów osobistych oraz sądami i prokuraturą w sprawach akt stanu cywilnego; 
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i) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi 

            urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji 

            i dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich i cudzoziemców; 

j) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego oraz współpraca w tym zakresie 

            z Archiwum Państwowym; 

k) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Prezydenta RP medali „Za 

            Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i organizacja uroczystości z okazji tego jubileuszu; 

l) organizowanie okolicznościowych wizyt Wójta Gminy u mieszkańców 

             obchodzących setne oraz kolejne urodziny, 

m) prowadzenie bieżących spraw w zakresie korespondencji krajowej i zagranicznej; 

n) wprowadzanie i przekazywanie danych statystycznych do GUS;  

o) prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk;  

p) prowadzenie procedur i sporządzanie dokumentów w przypadku szczególnego trybu 

             rejestracji stanu cywilnego, 

r) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa w zakresie 

USC, 

s) nadanie numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci oraz  

          związana z tym aktualizacja rejestru PESEL, 

t) aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, danych  

w rejestrze PESEL odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby 

           posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego 

            po wprowadzeniu danych do rejestru stanu cywilnego, 

u) rejestracja i aktualizacja danych w rejestrze uznań, 

v) występowanie o nadanie numeru PESEL i wprowadzanie adresów zameldowania  

w związku ze sporządzaniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce oraz  

            związana z tym aktualizacja rejestru PESEL. 

 

2) w zakresie realizacji zadań wynikających Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu 

cywilnego, w szczególności: 

a) sporządzanie testamentów allograficznych,  

b) sporządzanie zeznań świadków na potrzeby własne Urzędu oraz innych jednostek 

organizacyjnych. 

 

3) w zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych, w szczególności: 

a) prowadzenie ewidencji wniosków, 

b) naliczanie kwoty dodatku, 

c) wydawanie decyzji, 

d) kontrola zgodności składanej dokumentacji ze stanem faktycznym. 

 

4) z zakresu spraw dowodów osobistych i ewidencji ludności, w szczególności: 

a) gromadzenie, rejestracja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL prowadzonym w systemie 

teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

b) prowadzenie, rejestracja i aktualizacja rejestru mieszkańców wg właściwości miejscowej, 

c) prowadzenie, rejestracja i aktualizacja rejestru zamieszkania cudzoziemców wg właściwości 

miejscowej 

d) przeprowadzenie procedur związanych z nadaniem i zmianą nr PESEL, 
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e) realizacja zadań dotyczących obowiązku meldunkowego obywateli polskich  

i cudzoziemców i nanoszenie zmian z tym zwianych w w/w rejestrach, 

f) udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestru zamieszkania 

cudzoziemców, 

g) wydawanie dowodów osobistych, ich  wymiana i unieważnianie, 

h) rejestracja i aktualizacja danych w Rejestrze Dowodów Osobistych, gromadzenie  

i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, udostępnianie danych  

w trybie jednostkowym z RDO. 

i) sporządzanie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, 

j) sporządzanie spisów wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP,  organów 

samorządowych oraz referendum 

k) sporządzanie wykazów, spisów i innych zestawień na podstawie posiadanej dokumentacji, 

l) współpraca w zakresie ewidencji ludności z WKU, delegaturą Krajowego Biura Wyborczego, 

urzędami skarbowymi, USC, urzędami gmin, organami policji oraz innymi organami  

i urzędami, 

  

5) w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, w szczególności: 

a) dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń  

o dokonanym wpisie lub jego zmianie, wydawanie decyzji o odmowie wpisu, wykreśleniu  

z ewidencji, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 

b) przyjmowanie, przechowywanie zawiadomień z Krajowego Rejestru Sądowego, 

c) promowanie działalności gospodarczej na terenie Gminy, prowadzenie działalności 

informacyjnej i oświatowej w tym zakresie, 

d) prowadzenie spraw związanych z wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz naliczaniem i pobieraniem opłat z tego tytułu. 

 

6) w zakresie powszechnego obowiązku obrony, spraw obronnych, w szczególności: 

a) prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z rejestracją przedpoborowych  

i przeprowadzeniem poboru, w tym sporządzanie wykazu przedpoborowych i poborowych, 

b) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na 

wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, 

c) realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych, 

d) prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej, uzupełnienia sił zbrojnych, reklamowania 

od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, 

e) planowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć z zakresu spraw 

obronnych na terenie Gminy,  

f) organizowanie szkoleń z zakresu obronności, współpraca z jednostkami współdziałającymi,  

g) prowadzenie działań z zakresu grobownictwa wojennego, 

h) współpraca z organizacjami kombatanckimi. 

 

7) w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w szczególności: 

a) kierowanie oraz koordynowane przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony 

cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, 

b)  przygotowanie ochrony ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, 
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c)  tworzenie formacji cywilnej, planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony 

cywilnej, sporządzanie oceny stanu przygotowania do obrony cywilnej oraz podejmowanie 

działań zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej, 

d)  organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej oraz szkoleń ludności  

w zakresie powszechnej samoobrony, 

e) przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania 

oraz systemu wykrywania skażeń, prowadzenie spraw dotyczących ochrony zakładów pracy 

oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia, 

współpraca z jednostkami organizacyjnymi zobowiązanymi do udzielania pomocy ludności 

poszkodowanej, 

f)  wykonywanie innych zadań, do których realizacji zobowiązany jest Szef Obrony Cywilnej, 

g)  planowanie działań w zakresie zarządzania kryzysowego, obsługa gminnego zespołu 

reagowania, 

h)  opracowywanie i aktualizowanie planu Obrony Cywilnej Gminy oraz planu przyjęcia 

ludności ewakuowanej w ramach ewakuacji planowej, 

i) nadzór nad planowaniem i działaniami OC w zakładach pracy, 

j)  planowanie i określanie struktur organizacyjnych formacji OC, 

k)  zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń łączności i urządzeń alarmowych, 

l)  przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i likwidacji skażeń, 

m)  opracowywanie rocznych i pięcioletnich planów szkolenia formacji OC, 

n) planowanie, nadzorowanie i organizowanie szkoleń formacji OC i ludności w zakresie 

powszechnej samoobrony, 

o) opracowywanie rocznych planów działania OC, 

p)  prowadzenie magazynu sprzętu OC, 

q) opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego, 

r)  planowanie wsparcia organów kierujących działaniami, 

s) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej, 

t) organizacja posiedzeń gminnego zespołu reagowania oraz organizacja ćwiczeń 

u)  opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego, 

v)  planowanie wsparcia organów kierujących działaniami, 

w) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej, 

x)  organizacja posiedzeń gminnego zespołu reagowania oraz organizacja ćwiczeń. 

 

8) w zakresie ochrony informacji niejawnych, w szczególności: 

a) pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, 

b) zapewnienia ochrony informacji niejawnych, 

c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych 

         informacji, 

d) koordynowanie pracy pionu ochrony, 

e) prowadzenie pracy kancelarii tajnej, 

f) prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad obiegiem informacji niejawnych, 

g) prowadzenie postępowań o nadanie poświadczenia bezpieczeństwa, 

h) prowadzenie rejestru pracowników posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, 

i) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowania jego realizacji, 

j) szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
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' vI. Postanowienia końcowe.

24. Zmiany w regulaminie mogąbyć dokonyr,vanę w trybie ptzewidzian5zm dla jego ustalenia.
25. Sprawy nie ujęte szczegółowo w niniejszym regulaminie, będą ustalonę w formie odrębnych

zarządzeń Wójta.

Zatwierdzam:.
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu projektów aktów prawnych 

§ 1. Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są projekty: 

a) uchwał Rady Gminy, 

b) zarządzeń, decyzji i pism ogólnych Wójta, 

c) umów. 

§ 2. 1. Projekt aktu prawnego opracowuje pod względem prawnym, merytorycznym oraz 

redakcyjnym pracownik stosownie do zakresu wykonywanych zadań. 

2. Projekt aktu prawnego przedkładany jest celem zatwierdzenia do: 

1) Kierownika Referatu - w zakresie poprawności merytorycznej propozycji zawartych  

w projekcie aktu prawnego, 

2) Radcy Prawnego - w zakresie poprawności zastosowanych rozwiązań prawnych  

i zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

3) Skarbnika Gminy - w zakresie zobowiązań finansowych, jeżeli realizacja postanowień 

zawartych w projekcie wywoływać będzie także skutki finansowe, 

3. Projekty uchwał podejmowanych przez Radę Gminy rejestrowane są przez pracownika  

ds. samorządu terytorialnego, 

4. Ostateczną wersję projektu akceptuje Wójt Gminy poprzez podpisanie projektu uchwały po 

zapoznaniu się z uzasadnieniem. 

5. Zatwierdzone projekty uchwał Rady Gminy przekazywane są za pośrednictwem stanowiska 

ds. samorządu terytorialnego pod obrady Rady Gminy. 

6. Rejestr i zbiór uchwał Rady Gminy, w tym uchwał stanowiących przepisy gminne prowadzi 

stanowisko ds. samorządu terytorialnego.  

7. Rejestr aktów prawnych stanowionych przez Wójta prowadzi stanowisko ds. samorządu 

terytorialnego. 

8. Ogłaszanie aktów prawnych stanowiących akty prawa miejscowego odbywa się w sposób 

przewidziany ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych a także poprzez zamieszczanie ich tekstów w Biuletynie Informacji Publicznej  

i na tablicy ogłoszeń "Przepisy gminne" znajdującej się w Urzędzie. 

 

§ 3. 1. Każdy projekt aktu prawnego winien zawierać: 

 1) tytuł, 

 2) podstawę prawną, 

 3) treść merytoryczną, 

 4) wskazanie organu lub jednostki odpowiedzialnej za wykonanie aktu, 

 5) termin wejścia w życie, 
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 6) rozstrzygnięcie dotyczące jego promulgacji. 

2. Przy redagowaniu projektu aktu prawnego w celu nadania mu przejrzystości należy stosować 

następującą kolejność podziału tekstu projektu: 

1) rozdziały oznaczone cyframi rzymskimi, 

2) paragrafy oznaczone cyframi arabskimi, 

3) ustępy oznaczone cyframi arabskimi i kropkę z prawej strony, 

4) punkty oznaczone cyframi arabskim i nawiasem z prawej strony, 

5) litery oznaczone małymi literami alfabetu i nawiasem z prawej strony. 

3. Wykazy i zestawienia, statuty, schematy i inne dane nie dające się umieścić w treści projektu 

uchwały lub zarządzenia należy sporządzić w formie załączników do projektu aktu 

prawnego. 

§ 4. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na 

celu zabezpieczenie pełnej i terminowej realizacji aktów prawnych. 

§ 5. 1. Na żądanie właściwego organu lub z mocy prawa pracownik zobowiązany jest do 

przedłożenia sprawozdania z realizacji aktu prawnego. 

2. Sprawozdanie składa się bezpośrednio po realizacji aktu prawnego lub w terminach w nich 

określonych, jednak nie rzadziej niż w okresach półrocznych. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy. 

 

§ 1. 1. Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek  

w godzinach od 8-11. 

2. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz Kierownicy Referatów przyjmują 

mieszkańców w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu. 

3. Skargi i wnioski wnoszone za pośrednictwem Urzędu, a dotyczące Rady Gminy, 

Przewodniczącego Rady lub Wójta przekazywane są odpowiednio Wojewodzie lub 

Przewodniczącemu Rady Gminy. Pozostałe skargi i wnioski rozpatruje Wójt Gminy. 

4. Sekretariat zapewnia właściwą informację o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg  

i wniosków oraz prowadzi rejestr skarg i wniosków. Ich kwalifikacji dokonuje Sekretarz. 

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Kierownika właściwego merytorycznie 

Referatu a w stosunku do stanowisk samodzielnych przez Sekretarza. Przygotowany projekt 

odpowiedzi przedkładany jest do zatwierdzenia Wójtowi Gminy. Odpowiedź na skargę  

i wniosek podpisuje Wójt Gminy. 

5. Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  

W wyjątkowych wypadkach stosuje się terminy określone w art. 36 - 37 kpa. Wójt Gminy 

może ustalić skrócony termin załatwiania skarg i wniosków. Skargi Senatorów i Posłów RP 

oraz Radnych Rady Gminy rozpatrywane są w terminie do 14 dni. 

6. Po stwierdzeniu zasadności skargi na: 

1) bezczynność organu - podejmuje się czynności, o których podjęcie wnosi skarżący, 

2) odmowę wszczęcia postępowania - wszczyna się postępowanie bez zbędnej zwłoki, 

3) w stosunku do postępowania zakończonego decyzją ostateczną - odpowiednio 

wznawia się postępowanie, stwierdza się nieważność decyzji ostatecznej, uchyla się ją 

lub zmienia z urzędu. 

7. W wypadkach, o których mowa w p. 6 Sekretariat przekazuje na właściwe merytorycznie 

stanowisko uwierzytelnioną kserokopię skargi i kopię udzielonej przez Wójta odpowiedzi. 

8. Sekretarz przedkłada Wójtowi zbiorczą analizę z realizacji skarg i wniosków. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 

postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawach organizacji, 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 

Organizacja działalności kontrolnej 

§ 1. W Urzędzie przeprowadzana jest kontrola: 

1) wewnętrzna obejmująca pełny zakres zadań realizowanych przez pracowników Urzędu, 

2) zewnętrzna obejmująca realizację zadań przez jednostki podporządkowane Radzie 

Gminy, 

3) zewnętrzna obejmująca realizację zadań i wydatkowanie środków finansowych z budżetu 

Gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych. 

§ 2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie wykonują: 

1) Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik oraz Kierownicy Referatów w stosunku do 

pracowników bezpośrednio im podległych w zakresie realizacji powierzonych im 

obowiązków, 

2) Wójt w zakresie całokształtu zadań realizowanych przez Urząd, 

3) Sekretarz w stosunku do poszczególnych stanowisk pracy, w szczególności w zakresie: 

a) realizacji zadań wynikających z aktów normatywnych, uchwał Rady Gminy, 

zarządzeń Wójta, 

b) rzetelności i terminowości załatwiania spraw indywidualnych, 

c) dyscypliny i efektywnego wykorzystania czasu pracy, 

d) sposobu załatwiania skarg i wniosków, 

e) stosowania i przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, 

f) zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu, 

g) prawidłowości ochrony zbioru danych osobowych prowadzonych przez Urząd oraz 

informacji niejawnych, 

h) jakości realizowanych przez Urząd zadań, 

   4) Skarbnik w stosunku do poszczególnych stanowisk pracy i realizowanych zadań w zakresie  

realizacji dochodów i wydatkowania środków publicznych, w tym realizacji zamówień 

publicznych. 

§ 3. Kontrolę zewnętrzną na podstawie imiennego upoważnienia wykonują : 

 1) Skarbnik Gminy: 

a) badając 5% wydatków budżetowych jednostek podporządkowanych Radzie Gminy, 

b) w zakresie prawidłowości gospodarki finansowej w jednostkach podporządkowanych 

Radzie Gminy, 

c) w zakresie prawidłowej realizacji środków z budżetu Gminy przez jednostki spoza 

sektora finansów publicznych, 

 2) pracownicy Urzędu: 

a) nadzorujący pracę jednostek podporządkowanych w zakresie posiadanej właściwości 

rzeczowej, 

b) nadzorujący realizację zadań własnych samorządu przez jednostki spoza sektora 

finansów publicznych w zakresie posiadanej właściwości rzeczowej. 
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§ 4. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 

2. Protokół powinien zawierać: 

1) oznaczenie jednostki kontrolowanej lub stanowiska, określenie imienne osób pełniących 

funkcje kierownicze i wykonujących kontrolowane zadania, obecnych podczas kontroli, 

2) daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli, 

3) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 

4) osoby dokonujące kontroli oraz numery posiadanych przez nich upoważnienia, 

5) ustalenia dokonane w czasie kontroli, w szczególności winny być wymienione 

stwierdzone nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne za 

niedociągnięcia. 

3. Protokół podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej lub pracownik 

zajmujący kontrolowane stanowisko, w przypadku odmowy podpisania protokołu sporządza 

się notatkę z podaniem przyczyny odmowy. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawane są zalecenia pokontrolne. 

§ 5. Protokół z kontroli sporządza się w 3 egzemplarzach, które otrzymują: 

1) wykonujący kontrolowane zadania, 

2) kierownik kontrolowanej jednostki, 

3) kontrolujący. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 

Zasady podpisywania pism wychodzących z Urzędu Gminy i obieg korespondencji 
§ 1.   

1. Pracownicy Urzędu podpisują pisma i wydają decyzje w imieniu Wójta na podstawie 

imiennego upoważnienia z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4. Rejestr 

upoważnień prowadzi stanowisko administracyjno-kadrowe. 

2. Pracownicy przygotowujący projekty pism i decyzji administracyjnych przedkładanych 

           Wójtowi do zatwierdzenia, parafują je na kopii swoim podpisem, umieszczonym na końcu 

           tekstu projektu z lewej strony. 

3. Wprowadza się zasadę, że pracownicy przygotowujący projekty dokumentów 

          przedkładanych Wójtowi do zatwierdzenia, przed ich wydrukowaniem – przesyłają je 

          w formie elektronicznej do analizy i zatwierdzenia prze Wójta, Zastępcę Wójta lub 

          Sekretarza. 

4. Kierownik Referatu Urzędu odpowiada za merytoryczną prawidłowość i zgodność 

          z prawem przygotowanych projektów dokumentów. 

5. Zasady obiegu dokumentów oraz wzory pieczęci stosowanych w Urzędzie określają 

odrębne przepisy. 

6. Wójt Gminy podpisuje: 

1) zarządzenia, regulaminy, pisma ogólne, instrukcje wewnętrzne, 

2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz, 

3) akty notarialne, umowy i inne pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu 

mieniem Gminy, 

4) odpowiedzi na skargi i wnioski, 

5) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, 

6) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu z zakresu prawa pracy, 

7) odpowiedzi na interpelacje i wnioski, 

8) pisma i decyzje w sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta oraz  

w stosunku, do których nie zostało udzielone imienne upoważnienie. 

7. Skarbnik Gminy podpisuje pisma dotyczące zobowiązań finansowych zgodnie z przepisami 

prawnymi o rachunkowości i finansach publicznych. 

8. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, 

    nie zastrzeżone do podpisu Wójta, używając pieczęci urzędowych i imiennych. 

9. Kierownik USC wydaje decyzje i podpisuje dokumenty w swoim imieniu w sprawach 

przewidzianych w przepisach dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

10. Do podpisywania pism i dokumentów księgowych mają zastosowanie przepisy prawne 

dotyczące rachunkowości. 

§ 2. 1. Korespondencję przyjmuje i rejestruje punkt kancelaryjny Urzędu.  

2. Po wykonaniu czynności związanych z przyjęciem i zarejestrowaniem, korespondencja 

podlega dekretacji przez Wójta, a podczas nieobecności Wójta przez Sekretarza. 

3. Po zadekretowaniu korespondencja przekazywana jest na stanowiska pracy. 
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4. Korespondencja wychodząca z Urzędu wysyłana jest według jej rodzajów zbiorowo przez punkt  

kancelaryjny.  

5. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy 

reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta 

Gminy Ostrówek z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyboru systemu wykonywania 

czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Ostrówek, Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta 

Gminy Ostrówek z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności 

kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Ostrówek, Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy 

Ostrówek z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek 

wpływających do Urzędu Gminy Ostrówek, które nie są otwierana w punkcie 

kancelaryjnym. 

6. W sprawach dotyczących kancelarii tajnej oraz ochrony informacji niejawnych mają 

zastosowanie odrębne przepisy.  


