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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne. 
 

§ 1 
 
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach zwany dalej „regulaminem” 
określa: 

1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego , 
2) organizację Urzędu , 
3) zasady funkcjonowania Urzędu, 
4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów (stanowisk pracy) 

w Urzędzie. 
 

§ 2 
 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1. Gminie – należy przez to rozumieć miasto i gminę Zdzieszowice 
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Zdzieszowicach 
3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
4. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Zdzieszowic 
5. Kierowniku Urzędu – należy przez to rozumieć Burmistrza Zdzieszowic 
6. Zastępcy Burmistrza – należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Zdzieszowic 
7. Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy 
8. Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy 
9. Statucie – rozumie się przez to statut Gminy Zdzieszowice  
10. Jednostce organizacyjnej gminy – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne 

wymienione w załączniku Nr 4 statutu gminy Zdzieszowice 
11. Referacie – rozumie się przez to wymienioną w regulaminie komórkę organizacyjną 

dla której ustalono inną nazwę. 
 

§ 3 
 

1. Urząd Miejski w Zdzieszowicach jest jednostką organizacyjną przy pomocy której 
Burmistrz, wykonuje zadania Gminy. 

2. Urząd jest jednostką budżetową Gminy. 
3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników 

 
§ 4 
 

1. Urząd jest czynny: 
w poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00 
od wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30 

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie 
wolne od pracy. 
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§ 5 
 

1. Urząd realizuje zadania: 
1) własne gminy, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym i innych ustaw szczególnych z zakresu prawa materialnego 
2) z  zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono gminie na mocy 

obowiązujących ustaw 
3) z zakresu administracji rządowej i samorządowej powierzonych  gminie na 

podstawie porozumień zawartych pomiędzy gminą a organem administracji 
rządowej i samorządowej 

4) określone statutem gminy, uchwałami Rady 
2. Zadania określone w ust. 1 realizują referaty stosownie do ich merytorycznych 

zakresów działania. 
 

§ 6 
 

1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, 
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

2. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna 
dla urzędów gmin – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
1999r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków 
międzygminnych / Dz.U.Nr 112 , poz. 1319 wraz z późniejszymi zmianami/. 

3. W Referatach obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym 
rzeczowym wykazie akt opracowanym dla danego referatu. 

4. Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów znajdująca się 
w Referacie Finansowym. 

 
§ 7 
 

1. Urząd funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego 
podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej 
odpowiedzialności związanej z wykonywaniem powierzonych zadań. 

2. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu do załatwiania spraw w imieniu 
burmistrza, w tym również do wydawania decyzji administracyjnych. 

3. Rejestr wydawanych uprawnień i pełnomocnictw do podpisywania decyzji w imieniu 
burmistrza prowadzony jest przez Referat Organizacyjny. 

 
§ 8 
 

1. Całokształtem działalności Urzędu kieruje burmistrz, przy pomocy swego zastępcy i 
sekretarza gminy. 

2. Zastępca burmistrza działa w zakresie spraw powierzonych mu przez burmistrza, 
podczas nieobecności burmistrza pełni jego zastępstwo, ponosząc pełną 
odpowiedzialność za podjęte w tym okresie działania. 
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ROZDZIAŁ II 
Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem Urzędu 

                                                                       
                                                                                                  § 9 

 
1.Burmistrz Zdzieszowic – stanowisko z wyboru. 
1. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności : 

1) wykonuje uprawnienia  zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, 

2) udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej 
kompetencji, 

3) kieruje   bieżącymi  sprawami gminy, 
4) reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach 

dotyczących gminy, 
5) nadzoruje wykonanie budżetu, 
6) wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu 

administracji publicznej,  
7) jest terenowym szefem obrony cywilnej, 
8) jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, 
9) realizuje politykę kadrową i płacową urzędu, 
10) jest administratorem danych osobowych, 
11) dokonuje ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych oraz mianuje 

pracowników samorządowych według ustalonych zasad, 
12) powołuje rzecznika dyscyplinarnego, 
13) podejmuje decyzje majątkowe dotyczące zwykłego zarządu mieniem gminy, 
14) składa radzie miejskiej okresowe sprawozdania z realizacji zadań urzędu, 
15) dokonuje podziału zadań z zakresu nadzoru nad działalnością referatów urzędu 

oraz jednostek organizacyjnych gminy pomiędzy zastępcę burmistrza, 
skarbnika i sekretarza gminy, 

16) podejmuje decyzje w sprawach przeciwdziałań w związku ze zwalczaniem 
zagrożeń, klęsk żywiołowych i rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych, 

17) przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków, 
18) udziela  odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

 
§ 10 
 

1. Zastępca Burmistrza – stanowisko z powołania. 
2. Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań powierzonych przez burmistrza, 
2) sprawowanie funkcji burmistrza w razie nieobecności burmistrza lub 

niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków 
3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością referatów i stanowisk 

pracy w urzędzie oraz jednostkami organizacyjnymi gminy określonymi zał. 
Nr 1 i 2 do regulaminu w tym m.in.: 

4) nadzorowanie zadań w zakresie planowania przestrzennego , urbanistyki i 
architektury , 

5) nadzorowanie zadań w zakresie gospodarowania gminnymi lokalami 
mieszkalnymi . użytkowymi , ustalanie procedur ich wynajmu,  

6) nadzorowanie wykonywania zadań  w zakresie utrzymania dróg , ulic , placów 
organizacji ruchu drogowego , 
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7) nadzorowanie wykonywania zadań w zakresie ochrony środowiska i 
gospodarki odpadami, 

8) nadzór nad procedurą udzielania zamówień publicznych 
9) współdziałanie z radą oraz komisjami rady w zakresie swojego działania. 

 
§ 11 

 
1. Sekretarz Gminy – stanowisko z powołania. 
2. Do zakresu zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności: 

1) opracowywanie projektów: statutu gminy i jednostek pomocniczych, 
regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz nadzór nad ich realizacją, 

2) opracowywanie zakresu czynności dla kierowników referatu, 
3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, inicjowanie usprawnień, 

upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy, 
4) rozstrzyganie spraw kompetencyjnych między referatami i stanowiskami 

pracy, 
5) współdziałanie z burmistrzem w zakresie realizacji polityki kadrowej                      

i płacowej w Urzędzie, 
6) dbanie o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, 
7) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, 
8) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wyborców – urzędnika wyborczego, 
9) koordynowanie spraw informacji niejawnych, 
10)  nadzorowanie załatwianie skarg i wniosków oraz interpelacji, wniosków 

radnych    i wystąpień poselskich, 
11) załatwianie spraw gminy powierzonych przez burmistrza, 
12) współpraca z Radą Miejską, nadzorowanie przygotowania materiałów pod 

obrady sesji, 
13) kierowanie pracą Urzędu w przypadku niemożliwości wykonywania zadań 

przez burmistrza i jego zastępcę w ramach udzielonych upoważnień, 
14) nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników zasad instrukcji 

kancelaryjnej, przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

 
§ 12 
 

1. Skarbnik Gminy – stanowisko z powołania. 
2. Do zakresu zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem budżetu gminy, oraz 
zachowaniem dyscypliny finansów publicznych, 

2) opracowywanie danych  do projektu budżetu miasta, 
3) przekazywanie referatom urzędu, zakładom i jednostkom budżetowym 

wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z 
projektowaniem budżetu, 

4) dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie burmistrza i rady o jego 
realizacji, 

5) aprobata pism dotyczących spraw finansowych, 
6) opracowanie  projektów  uchwał w sprawie budżetu, 
7) dokonywanie kontroli gospodarki finansowej urzędu, jednostek i zakładów 

budżetowych, 
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8) opracowywanie projektów zarządzeń i organizowanie obiegu dokumentów 
finansowych, 

9) informowanie Rady Miejskiej o odmowie złożenia kontrasygnaty lub o 
sytuacji, która taką odmowę może spowodować, 

10) wykonywanie i nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustaw                            
o dochodach jednostek samorządu, ordynacji podatkowej, finansach 
publicznych, podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, opłacie 
skarbowej, zamówień publicznych i innych ustaw i przepisów wykonawczych 
dotyczących finansów publicznych, 

11) udzielanie instruktażu i pomocy w tworzeniu budżetów sołectw   w ramach 
budżetu gminy i nadzór nad ich realizacją, 

12) nadzór nad prawidłową pracą Referatu Budżetowo- Finansowego i Referatu 
Podatków i Opłat. 

 
§ 13 

 
Szczegółowe zadania zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika gminy określa burmistrz                
w ich zakresach czynności. 
 

§ 14 
 

1. Członkowie kierownictwa zapewniają kompleksowe rozwiązywanie problemów 
wynikających z zadań Urzędu i kontrolują działalność komórek organizacyjnych 
Urzędu, realizujących te zadania. 

2. Podział nadzoru nad referatami Urzędu: 
 
Lp. Nazwa referatu Nadzorujący 

1. 
1) Referat  Budżetowo – Finansowy 

2) Referat Podatków i Opłat 
Skarbnik Gminy 

2. 

1) Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, 

2) USC, 

3) Straż Miejska, 

4) Radca Prawny, 

5) Stanowisko pracy ds. funduszy europejskich i promocji 

Burmistrz 

Zdzieszowic 

3. 

1) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

2) Referat Infrastruktury i Ochrony  Środowiska, 

3) Referat Gospodarki Nieruchomościami , Rolnictwa i 

Leśnictwa 

Z-ca Burmistrza 

4. 1) Referat Organizacyjny Sekretarz Gminy 
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ROZDZIAŁ III 
Struktura organizacyjna Urzędu. 

 
§ 15 

 
1. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą następujące referaty i samodzielne stanowiska 

pracy: 
1) Referat Organizacyjny, 
2) Referat Budżetowo – Finansowy, 
3) Referat Podatków i Opłat 
4) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
5) Referat Infrastruktury i  Ochrony Środowiska, 
6) Referat Gospodarki Nieruchomościami , Rolnictwa i Leśnictwa, 
7) Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, 
8) Urząd Stanu Cywilnego, 
9) Straż Miejska, 
10) Stanowisko pracy – radca prawny, 
11) Stanowisko pracy ds. funduszy europejskich i promocji. 

2. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego pełni jednocześnie funkcję Zastępcy 
Głównego Księgowego. 

 
 

§ 16 
 

1. Kierownicy referatów ponoszą odpowiedzialność za sprawne i zgodne z prawem 
wywiązywanie się referatu oraz poległych im pracowników z zadań przypisanych 
regulaminem organizacyjnym, uchwałami rady, zarządzeniami i poleceniami 
burmistrza lub poleceniami nadzorującego pracę referatu członka kierownictwa 
urzędu. 

2. Kierownicy referatów zapewniają sprawne funkcjonowanie referatu poprzez 
planowanie i podział pracy oraz bieżący nadzór nad podporządkowanymi 
pracownikami. 

3. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy 
odpowiadają za mienie stanowiące wyposażenie referatów i stanowisk uwidocznione 
w spisie inwentarzowym. 

 
§ 17 

 
1. Do wspólnych zadań referatów należy w szczególności: 

1) posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa 
samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, administracyjnego 
prawa  materialnego  i przepisów gminnych, 
Ciągłe aktualizowanie przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa. 

2) przygotowywanie projektów uchwał rady oraz informacji, analiz, materiałów                
i sprawozdań wnoszonych pod obrady rady i komisji. 

3) rozpatrywanie wniosków i interpelacji radnych, posłów i senatorów, komisji 
rady, mieszkańców oraz przygotowywanie propozycji ich rozwiązania. 

4) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej i komisji, zarządzeń 
burmistrza oraz składanie okresowych sprawozdań w tym zakresie. 
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5) opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej 
zadań referatu w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok 
budżetowy oraz sprawozdań z wykonania budżetu w terminie 30 dni po 
zakończeniu roku budżetowego. 

6) Prawidłowa  realizacja budżetu w części dotyczącej działalności referatu. 
Sygnalizowanie burmistrzowi o zdarzeniach, które mogą być powodem braku 
równowagi budżetowej. 

7) Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej, innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, 
politycznymi i samorządowymi. 

8) Współpraca z Wojewódzkim Sejmikiem Samorządowym oraz Radą Powiatu. 
9) Opracowywanie propozycji do programów rozwoju miasta i gminy. 
10) Prowadzenie kontroli w jednostkach podporządkowanych radzie w zakresie 

ustalonym przez Burmistrza. 
11) rozpatrywanie skarg, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
12) Prowadzenie w zakresie swej właściwości postępowań administracyjnych                

w indywidualnych sprawach. 
13) Zapewnienie sprawnej obsługi interesantów. 
14) Podejmowanie niezbędnych działań w celu ochrony tajemnicy służbowej, 

zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 
15) Zapewnienie ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 
16) Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych. 
17) Uzyskiwanie kontrasygnaty skarbnika gminy w działaniach wywołujących 

zobowiązania finansowe. 
18) Sprawne współdziałanie z referatami urzędu w sprawach wymagających 

uzgodnień. 
19) Prowadzenie spraw dot. obronności i reagowania kryzysowego. 
20) Prowadzenie spraw związanych ze strategią rozwoju gminy, 
21) Wykonywanie na polecenie Burmistrza, Z-cy Burmistrza i Sekretarza Gminy 

innych zadań nie objętych zakresem działania referatu. 
 

§ 18 
 

1. Do zadań kierowników referatów należy w szczególności: 
1) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych 

pracowników, 
2) terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym załatwianie spraw                

i przygotowanie materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej 
3) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu organizacyjnego 

urzędu, regulaminu pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,                       
o ochronie informacji niejawnych, o zamówieniach publicznych oraz innych 
przepisów prawnych. 

4) Wydawanie z upoważnienia Burmistrza decyzji indywidualnych z zakresu 
administracji publicznej. 

5) Dokonywanie podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności między 
pracownikami referatu, 

6) Wykonywanie kontroli wewnętrznej w referacie stosownie do zakresu 
działania referatu i obowiązujących przepisów . 

7) Planowanie i organizowanie pracy w referacie. 



 8 

8) Zapewnienie dyscypliny pracy w referacie, 
9) Wnioskowanie w sprawie nagradzania, karania pracowników, 
10) Udział w sesjach Rady Miejskiej i na zaproszenie w posiedzeniach komisji 

rady. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Zakres działania referatów. 

 
Referat Organizacyjny 
 

1. Referatem Organizacyjnym kieruje kierownik. 
2. Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu Or. 
3. Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego należy w szczególności: 

 
ZADANIA WŁASNE 
1) organizowanie kontaktów burmistrza, z-cy burmistrza z organizacjami, 

stowarzyszeniami, związkami zawodowymi oraz mieszkańcami, 
2) prowadzenie obsługi sekretariatu burmistrza i jego zastępcy, 
3) udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych merytorycznie 

komórek urzędu, 
4) obsługa spotkań, narad organizowanych przez Radę i burmistrza, 
5) prowadzenie obsługi technicznej spotkań samorządu mieszkańców, 
6) prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu, 
7) przyjmowanie, ewidencjonowanie i doręczanie referatom korespondencji urzędowej 

oraz organizowanie wysyłki zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin, 
8) prowadzenie archiwum urzędu, 
9) organizacja załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli, a w szczególności: 

a) prowadzenie rejestru skarg dla całego Urzędu 
b) nadzór nad terminowym załatwianiem skarg, 
c) opracowywanie w tym zakresie zbiorowych analiz i sprawozdań , 

10) realizacja zadań rzecznika dyscyplinarnego oraz obsługa komisji dyscyplinarnych I            
i II instancji, 

11) prowadzenie rejestru uchwał rady, 
12) prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji rady, 
13) prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych, 
14) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego, 
15) analizowanie publikacji prasowych i reagowanie na krytykę prasową dotyczącą 

działalności urzędu, 
16) prowadzenie biblioteki Urzędu, 
17) sprawowanie ogólnego nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przepisów kpa 

oraz instrukcji kancelaryjnej w referatach urzędu, 
18) prowadzenie całości spraw związanych z obsługą rady, komisji, 
19) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem wniosków, interpelacji 

radnych, wniosków komisji 
20) obsługa dyżurów radnych, 
21) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, samorządowymi oraz przeprowadzania referendum               
w zakresie ustalonym ordynacjami wyborczymi i innymi ustawami, 

22) prowadzenie spraw związanych z wyborami sołtysów, rad sołeckich i zarządów 
osiedli, 
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23) prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników, 
24) realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji administratora bezpieczeństwa 

informacji, 
25) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów            

i kierowników jednostek organizacyjnych , za wyjątkiem kierowników gminnych 
jednostek oświatowych, 

26) sporządzanie analiz statystycznych w zakresie spraw kadrowych, 
27) organizowanie pracy związanej z dokonywaniem okresowych ocen pracowników 

samorządowych mianowanych, 
28) prowadzenie kontroli zewnętrznej w zakresie spraw osobowych pracowników, 
29) zapewnienie dyscypliny  pracy w Urzędzie, 
30) organizowanie szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników, 
31) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem ppoż. i  bhp w Urzędzie, 
32) gospodarka odzieżą ochronną, roboczą i umundurowaniem, 
33) przygotowywanie planów urlopów, 
34) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, 
35) organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
36) prowadzenie rejestrów, dokumentacji wypadków przy pracy, 
37) organizowanie okresowych badań lekarskich dla pracowników, 
38) prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
39) prowadzenie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele biurowe, 
40) zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci oraz likwidacja 

nieaktualnych oznaczeń i pieczątek organów gminy i Urzędu, 
41) prenumerata czasopism, wydawnictw i dzienników, 
42) organizacja prac porządkowych i gospodarczych w budynku Urzędu, 
43) prowadzenie małej poligrafii, 
44) prowadzenie magazynu materiałów biurowych, środków bhp, 
45) sprawy z zakresu obsługi informatycznej Urzędu w tym między innymi: 

a) tworzenie i aktualizacja podmiotowej strony Urzędu Miejskiego oraz 
Biuletynu Informacji Publicznej w trybie i na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach, 

b) wykonywanie czynności przewidzianych w instrukcji kancelaryjnej dla 
organów gmin w zakresie wykorzystania informatyki w czynnościach 
kancelaryjnych, 

c) wymiana haseł pracowników korzystających z systemu informatycznego – 1 
raz w miesiącu, 

d) wykonywanie kopii na dyskietkach oraz tamach strimera każdego dnia po 
zakończonej pracy, 

e) kontrola antywirusowa sprzętu komputerowego, 
f) wgrywanie upgrade programów, 
g) usuwanie usterek sprzętowych i programowych w ramach posiadanych 

kwalifikacji, 
h) prowadzenie szkolenia informatycznego pracowników, 
i) nadzór nad zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz 

zabezpieczenie dla niego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 
j) zabezpieczenie danych z wdrożonych systemów komputerowych oraz 

odpowiadającej im dokumentacji, 
k) zapewnienie połączenia sieci informatycznej z siecią Internet. 
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     52) realizacja zadań wynikająca z ustawy z dnia 24  kwietnia 2003r. o działalności      
            pożytku publicznego i o wolontariacie w tym m.in.: 

1. prowadzenie rejestru organizacji społecznych działających na terenie gminy, 
2. opracowywanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi , 
3. organizowanie otwartego konkursu ofert na wspieranie lub powierzanie 

organizacjom realizację zadań publicznych  
4. przyjmowanie ofert na realizację zadania , 
5. rozpatrywanie złożonych ofert – udział w powołanej przez burmistrza komisji, 
6. udzielanie pomocy organizacjom przy konstruowaniu umów na realizację zadań 

publicznych,  
7. przyjmowanie sprawozdań z wykonanych zadań. 
 

      53)  prowadzenie rejestru instytucji kultury gminy Zdzieszowice. 
 
                                                                    § 20 
 
Radca Prawny 
 

1. Do zakresu działania Radcy Prawnego należy w szczególności: 
1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał rady              

i zarządzeń burmistrza, 
2) udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w opracowywaniu projektów, 

uchwał , zarządzeń i decyzji, 
3) obsługa prawna i doradztwo prawne na rzecz pracowników Urzędu 

Miejskiego, 
4) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem prawa i przepisów kpa przez referaty, 
5) dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa w Urzędzie oraz 

opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen, 
6) opiniowanie projektów umów i porozumień, 
7) występowanie w charakterze pełnomocnika Burmistrza  w postępowaniu 

sądowym i administracyjnym. 
8) udzielanie pomocy prawnej radnym w opracowywaniu projektów uchwał. 
 

                                                                   § 21 
 
Referat Budżetowo - Finansowy 
 

1. Stanowisko pracy wieloosobowe, 
2. Przy znakowaniu spraw używa się symbolu Fn- B 
3. Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności: 

 
ZADANIA WŁASNE 

1) opracowywanie danych do projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją, 
2) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu oraz okresowe 

informowanie organów gminy o jego bieżącej realizacji, czuwanie nad 
przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, 

3) przygotowanie propozycji zmian w budżecie, opracowywanie projektów uchwał Rady 
Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, 

4) dokonywanie okresowych analiz budżetu, 
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5) opracowywanie analiz i prognoz finansowych, 
6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową miejsko-gminnych 

jednostek organizacyjnych, 
7) prowadzenie kompleksowej kontroli finansowej w jednostkach i zakładach 

budżetowych, 
8) analizowanie skuteczności kontroli i prowadzenie kontroli sprawdzających, 
9) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wykonania budżetu gminy                

w zakresie realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, 
10) przekazywanie jednostkom budżetowym środków finansowych na realizację zadań, 
11) sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, 
12) prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych oraz księgowości 

Urzędu, 
13) sporządzanie list płac oraz współpraca z ZUS i Urzędem Skarbowym (sporządzanie 

deklaracji), 
 

14) rozliczanie delegacji i ryczałtów, 
15) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji wydatków i kosztów inwestycji, 
16) współpraca przy negocjowaniu z organami administracji rządowej wysokości środków 

finansowych na przyjmowane zadania zlecone, 
17) wypłata dodatków mieszkaniowych, 
18) prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia Urzędu oraz jednostek 

pomocniczych, 
19) zarządzanie oraz rozliczanie inwentaryzacji w Urzędzie, 
20) współdziałanie z Referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych przy dokonywanych 

rozliczeniach zakończonych inwestycji gminnych, 
21) prowadzenie syntetycznej oraz analitycznej ewidencji środków trwałych, 
22) naliczanie umorzeń środków trwałych, 
23) prowadzenie obsługi kasowej w Urzędzie, 
24) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla 

rachunkowości, 
25) obsługa gminnego funduszu ochrony środowiska, 
26) naliczanie i prowadzenie rozliczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
27) kontrola i prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji zakładom budżetowym             

i jednostkom budżetowym, instytucjom kultury oraz innym jednostkom nie będącym 
jednostkami organizacyjnymi gminy, 

 
ZADANIA  ZLECONE 
1) obsługa finansowo-księgowa zadań zleconych i powierzonych w zakresie 

wynikającym z ustaw i zawartych porozumień, 
2) sporządzanie sprawozdań  budżetowych. 
 

Referat Podatków i Opłat 
 

1. Stanowisko pracy wieloosobowe, 
2. Przy znakowaniu spraw używa się symbolu Fn – P, 
3. Do zakresu działania Referatu  Podatków i Opłat należy w szczególności : 
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ZADANIA WŁASNE 
1) opracowywanie projektów uchwał o podatkach i opłatach lokalnych, 
2) prowadzenie spraw podatkowych i opłat lokalnych tj. wymiar i pobór podatków: 

rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, leśnego, od psów oraz opłat 
lokalnych, 

3) prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg, umorzeń, rozkładania na raty, 
odraczania terminu zapłaty podatków  i opłat lokalnych, 

4) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów, 
5) ewidencja wpływów z tytułu dzierżaw okresowych, 
6) ewidencja przychodów budżetowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego                     

i prywatyzacji, 
7) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach, 
8) sprawowanie nadzoru podatkowego, 
9) prowadzenie spraw w zakresie przymusowego ściągania zaległości z tytułu podatków 

i opłat lokalnych – wydawania upomnień i kierowania tytułów do egzekucji, 
10) występowanie o wpis hipoteki przymusowej oraz egzekucji z nieruchomości, 
11) organizowanie i przeprowadzanie kontroli podatkowej osób fizycznych i prawnych           

w zakresie podatków, 
12) wykonywanie kontroli prawidłowości deklaracji podatkowych, 
13) prowadzenie księgowości podatkowej, 
14) nadzór i kontrola nad poborem przez inkasentów podatków i opłat w tym również 

opłaty targowej, 
15) podawanie do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono 

zaległości podatkowe, zgodne z ustawą o finansach publicznych, 
16) ewidencja podatku VAT tj. sporządzanie rejestrów VAT, rejestrów sprzedaży i zakupu 

oraz sporządzanie deklaracji VAT, 
17) przyjmowanie, sprawdzanie i potwierdzanie poprawności oraz kompletności 

zgłoszenia identyfikacyjnego NIP – 3 składanego przez podatników podatku rolnego, 
leśnego i nieruchomości, 

18) przekazywanie zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego                                
w Krapkowicach, 

19) prowadzenie zbioru „Ewidencja gruntów” – zbiór komputerowy, zbiór „podatki                     
i opłaty lokalne”, zbiór papierowo-komputerowy zgodnie z wymogami ustawy                    
o ochronie danych osobowych. 

 
§ 22 

 
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 

1. Stanowisko pracy wieloosobowe. 
2. Przy znakowaniu spraw używa się symbolu: In i Oś. 
3. Do zakresu działania Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska 

należy w szczególności: 
 
w zakresie gospodarki przestrzennej 
 

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym., należących do zadań własnych gminy, w tym: 

a) prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem stadium uwarunkowań                   
i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy, 
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b) prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem nowych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

c) negocjowanie warunków umów wprowadzania zadań rządowych                             
i wojewódzkich do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

d) dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy, 
i przedstawianie wyników tej oceny Radzie Miejskiej, 

e) wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, 
f) prowadzenie rozpraw administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji               

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów nie 
posiadających aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, 

g) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
prowadzenie spraw związanych z  wydawaniem decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu,  

h) prowadzenie spraw związanych z wdawaniem  decyzji do warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, dla budynków, których zgodnie z 
prawem budowlanym wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

i) prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy                           
i zagospodarowania terenu, 

j) sprawdzanie zgodności decyzji organu wydającego zezwolenie na budowę                  
z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, 

k) prowadzenie spraw w zakresie stwierdzania wygaśnięcia decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 

l) opiniowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w zakresie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

m) przedstawienie Radzie Miejskiej wykazu decyzji indywidualnych o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz z oceną skutków, jakie te decyzje 
wywarły w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy, 

2) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – prawo geologiczne            
i górnicze, a w szczególności: 

a) dokonywanie uzgodnień na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przy udzielaniu koncesji, 

b) przygotowanie opinii burmistrza dotyczących wydawania decyzji na prace 
geologiczne nie wymagające uzyskania koncesji, 

c) przygotowanie opinii burmistrza do wydawania decyzji o planie ruchu zakładu 
górniczego, 

3) wyposażanie gruntów na cele budowlane w urządzenia komunalne i sieć uzbrojenia 
terenu, 

4) prowadzenie zbioru danych osobowych – „Rejestr decyzji o warunkach zabudowy                 
i zagospodarowania terenu”  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 
w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej: 
 

1) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalania opłat za wodę                          
i odprowadzanie ścieków, 

2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie ,  
3) realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Miejskiej dot. szczegółowych zasad 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 
4) współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej, 

cieplnej i gazu, 
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5) nadzór nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie: 
gospodarki obiektami i lokalami komunalnymi ,  remontami, utrzymaniem zieleni   
oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie oraz innej prowadzonej przez zakład 
działalności komunalnej, 

6) tworzenie zasobów mieszkaniowych gminy i gospodarowanie nimi, 
7) prowadzenie spraw związanych z przydziałem i zamianą mieszkań w współpracy ze 

społeczną komisją mieszkaniową, 
8) zapewnienie lokalu socjalnego dla najemców, wobec których wyrokiem sądowym 

nakazano opróżnienie lokalu, 
9) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach mieszkaniowych,  
10)  przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawach czynszu 

regulowanego  i socjalnego, 
11) prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych związanych z , wydawaniem decyzji o 

przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, 
12) prowadzenie zbioru danych osobowych „dodatki mieszkaniowe” oraz udostępnianie 

danych ze zbioru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 
13) nadzór nad gospodarką gminnymi lokalami użytkowymi , ustalanie procedur ich 

wynajmu . 
 
zadania z zakresu dróg i komunikacji 
 
ZADANIA WŁASNE 
  

1) prowadzenie spraw związanych z budową,  utrzymaniem dróg gminnych i lokalnych, 
mostów i placów oraz zapewnienie prawidłowej organizacji ruchu drogowego, 

2) prowadzenie ewidencji i rejestru dróg gminnych, lokalnych, miejskich w granicach 
administracyjnych miasta, 

3) ustalanie numeracji dróg gminnych i lokalnych miejskich, 
4) zapewnienie właściwego utrzymania letniego i zimowego jezdni i chodników, przejść 

dla pieszych, 
5) przygotowanie opinii w sprawach przebiegu dróg powiatowych i wojewódzkich, 
6) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach lokalnych, 
7) wydawanie zezwoleń na wprowadzanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie 

związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, 
8) prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie wszelkich robót 

w pasie drogowym, 
9) prowadzenie spraw w zakresie orzekania o przywróceniu pasa drogowego drogi 

gminnej i lokalnej miejskiej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia, 
10) kontrola i ocena stanu nawierzchni ulic i chodników, stanu oznakowania poziomego           

i pionowego, 
11) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, 
12) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu budowy, remontu i utrzymania 

dróg gminnych i lokalnych miejskich, 
13) wykonywanie czynności w zakresie uzgodnienia i koordynacji rozkładów jazdy                  

w między miastowym i między gminnym  transporcie kolejowym i samorządowym. 
 
zadania z zakresu nadzoru nad jednostkami pomocniczymi w gminie : 
 
1) realizacja zadań ujętych w budżecie gminy a dotyczących jednostek pomocniczych tj. 
sołectw i osiedli. 
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do zadań z zakresu działalności gospodarczej : 
 
ZADANIA ZLECONE 

1. prowadzenie rejestru ewidencji przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą, 

2. wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz 
zaświadczeń o dokonywanych zmianach w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą przez przedsiębiorców, 

3. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji dotyczących likwidacji działalności 
gospodarczej, 

4. współdziałanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w 
zakresie ewidencji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 
wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru 
Sądowego, 

5. gromadzenie danych o wpisaniu przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego 
oraz przetwarzanie ich na potrzeby gminy, 

6. prowadzenie kontroli wykonywanej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców 
z zakresie : 

1) zgodności wykonywanej działalności ze zgłoszoną, 
2) miejsca wykonywanej działalności. 

7. przygotowywanie projektu uchwał rady w sprawie określenia dni i godzin otwierania 
oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów usługowych dla ludności. 

 
ZADANIA  WŁASNE 
 

1. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć gospodarczych ustalonych w planach, 
programach rozwojowych miasta ( przemysł , drobna wytwórczość , rzemiosło , 
handel i usługi ), 

2. nadzór nad targowiskiem miejskim, 
3. prowadzenie dokumentacji i nadzoru w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania 

placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych  i zakładów usługowych, 
4. udział w opracowywani  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 
5. opracowywanie projektów uchwał  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych powyżej 4,5% ( za wyjątkiem  piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży, 

6. opracowywanie projektów uchwał w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 

7. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów 
alkoholowych , po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

8. cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji wygaszających zezwolenia na 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 
10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie krajowego 

drogowego przewozu osób , w tym na : 
1) krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi 

taksówkami , 
2) krajowy zarobkowy przewóz osób taksówkami 
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11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji cofających zezwolenia na 
wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, 

12. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji wygaszających zezwolenia na 
wykonywanie krajowego przewozu osób, 

13. prowadzenie ewidencji obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie , pól 
biwakowych. 

 
do zadań z zakresu zdrowia należy w szczególności: 
 
ZADANIA  WŁASNE 
 
1. nadzór nad działalnością żłobka samorządowego, 
2. prowadzenie spraw związanych z ochroną i promocją zdrowia. 
3. nadzór nad prawidłową realizacją zadań  Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny. 

 
 
do zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
 
ZADANIA WŁASNE 
 

1) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz 
dbanie o utrzymanie porządku i czystości , 

2) dokonywanie przeglądu terenu w zakresie „dzikich wysypisk”, 
3) nadzór nad utrzymaniem terenów zielnych na terenie gminy, 
4) opracowanie długoterminowych i sezonowych planów nasadzeń stałych na terenie 

miasta, 
5) kontrola i egzekwowanie właściwego stanu porządku, ładu na terenach komunalnych, 

posesjach prywatnych i innych terenach, 
6) prowadzenie spraw dot. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, 
7) prowadzenie spraw w zakresie ustanowienia ograniczeń co do czasu lub korzystania z 

urządzeń technicznych oraz środków transportu stanowiących dla środowiska 
uciążliwości w zakresie hałasu                  i wibracji, 

8) nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonywania 
czynności organizacyjnych do wyeliminowania uciążliwości dla środowiska, 

9) prowadzenie spraw w zakresie wydawania koncesji na prowadzenie działalności w 
zakresie wywozu  i unieszkodliwiania nieczystości stałych i płynnych, 

10) realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo Ochrony Środowiska w tym między 
innymi: 

a) opracowywanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 
b) prowadzenie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko                      

w zakresie: 
▪ pozwolenia wodno prawnego, 
▪ decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, 
▪ decyzji zatwierdzających projekt scalania lub wymiany gruntów, 
▪ decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, 

c) opracowanie zakresu raportu dla przedsięwzięć oddziaływujących na 
środowisko, 

d) nadzór nad prowadzoną w gminie edukacją ekologiczną w szkołach. 
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§ 23 
 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych. 
 
      1.  Referatem kieruje Kierownik. 

2. Stanowisko pracy wieloosobowe 
3. Przy znakowaniu spraw używa się symbolu  IZP. 
4. Do zakresu działania Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w 

szczególności : 
 

w zakresie inwestycji i remontów  : 
 
1. opracowywanie rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w 

zakresie rzeczowym i finansowym oraz ich aktualizacja, 
2. przyjmowanie i weryfikacja merytoryczna zgłoszeń w zakresie potrzeb 

inwestycyjnych, 
3. przygotowanie dokumentacji technicznej dla realizowanych zadań inwestycyjnych i 

remontowych, 
4. sprawowanie nadzoru inwestorskiego , w szczególności z zakresu jakości wykonania i 

kosztów realizowanych inwestycji i remontów oraz zgodności z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową i wymogami prawa budowlanego, 

5. realizacja zadań ujętych w  budżecie  gminy a dotyczących  inwestycji i remontów , 
6. nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi w Urzędzie, 
7. wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielonej gwarancji 
8. kompleksowe rozliczenie  zakończonych inwestycji i remontów przy współudziale 

Referatu Budżetowo-Finansowego, 
9. współpraca przy opracowywaniu wniosków dotyczących pozyskiwania środków na 

realizację zadań inwestycyjnych od organizacji i instytucji pozarządowych oraz z 
funduszu Unii Europejskiej. 

 
zadania  z zakresu zamówień publicznych : 
 
ZADANIA  WŁASNE 
 
1. realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych  w tym 

między innymi: 
1) uczestniczenie w postępowaniach przeprowadzanych w różnych trybach udzielania 
zamówień publicznych, 

      2) przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem postępowań, 
      3) opracowywanie: 
          a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
          b) zaproszeń do wzięcia udziału w postępowaniach  przeprowadzanych w trybie  
              zapytania o cenę, 
          c) zaproszeń do negocjacji z ogłoszeniem, 
         d) załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
         e) regulaminów komisji przetargowych, 
         f) ogłoszeń  o zamówieniach, 
         g) protokołów z przeprowadzanych postępowań, 
         h) załączników do protokołów z postępowań, 
         i) notatek służbowych. 
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     4) przekazywanie ogłoszeń do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w 
Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej 
      5) zamieszczanie ogłoszeń  na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych, 
      6) publikacja ogłoszeń oraz specyfikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 
      7 ) przygotowywanie i opracowywanie korespondencji związanej z postępowaniami, 
      8) zbieranie i przechowywanie ofert- łącznie z kompletną dokumentacją z 
postępowania , 
      9) współdziałanie z innymi referatami Urzędu , Skarbnikiem Gminy w sprawie  
         opracowywania projektów umów dotyczących  wykonania zamówienia publicznego,   
     10) nadzór nad prawidłową realizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych  przez    
           Jednostki organizacyjne gminy, 
     11) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy z zakresu  
          realizacji ustawy  - Prawo zamówień publicznych . 
 

 
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa. 
 

1. Referatem kieruje kierownik. 
2. Stanowisko pracy wieloosobowe. 
3. Przy znakowaniu spraw używa się symbolu GNR. 

 
zadania związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami 
 
ZADANIA WŁASNE 
 
Prowadzenie spraw w zakresie: 

1) zbycia (sprzedaż i oddanie w wieczyste użytkowanie) nieruchomościami 
stanowiących własność gminy w tym: 

a) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, 
b) uwłaszczenie najemców garaży, 
c) zbycie działek budowlanych, 
d) zbycie nieruchomości zabudowanych, 
e) uwłaszczenie osób prawnych na nieruchomościach stanowiących własność 

gminy, a będące w dotychczasowym ich zarządzie lub użytkowaniu, 
 

2) przejmowanie na rzecz gminy nieruchomości w trybie komunalizacji na wniosek                 
i z mocy prawa, 

3) nieodpłatne przekazywanie w drodze umów gruntów stanowiących własność gminy na 
rzecz Skarbu Państwa, 

4) przejmowanie nieodpłatnie w drodze umów na własność gminy gruntów stanowiących 
własność Skarbu Państwa, 

5) wykup od osób prawnych i fizycznych gruntów przeznaczonych pod inwestycje, 
6) wnoszenie na własność w formie wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości 

stanowiących mienie gminy do spółki prawa handlowego, 
7) oddawanie nieruchomości gminnych w zarząd komunalnym jednostkom 

organizacyjnym, a nie posiadającym osobowości prawnej, 
8) wygaszanie prawa zarządu na wniosek lub z urzędu komunalnym jednostkom 

organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, 
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9) przekazywanie w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż nieruchomości gminnych 
umową zawartą w formie aktu notarialnego, 

10) aktualizacja opłat rocznych z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości 
gminnych oraz przenoszenie opłat na nowych nabywców i sporządzanie zestawień do 
księgowości, 

11) prowadzenie spraw dotyczących  renty planistycznej, 
12) tworzenie zasobów mienia gminnego w tym: 

a) nabywania nieruchomości w drodze umowy na własność lub w użytkowanie 
wieczyste, 

b) nabywania nieruchomości w drodze wywłaszczenia, 
c) nabywania nieruchomości na własność w drodze zamiany, darowizny lub 

uzyskanego w tym trybie użytkowania wieczystego, 
d) wygaszania prawa użytkowania wieczyste, 
e) przejmowania mienia po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych 

komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych 
jednostkach organizacyjnych, 

f) przejmowania nieruchomości w drodze zrzeczenia się dotychczasowych 
właścicieli, 

g) nabywania nieruchomości na własność Gminy w drodze pierwokupu, scaleń            
i podziałów i innych tytułów prawnych, 

13) prowadzenia dzierżawy i najmu  mienia gminnego osobom fizycznym i prawnym, 
14)  opracowywanie bieżących wykazów ze sprzedaży i oddawanych w wieczyste 

użytkowanie nieruchomości gminnych oraz dzierżaw  z terenu miasta i gminy, 
15) organizowania  przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości, 
16) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
17) zlecania robót geodezyjno – kartograficznych oraz wycen nieruchomości                             

i dokonywanie odbioru tych robót od wykonawców, 
18) prowadzenia spraw związanych z regulacją, aktualizacją i zakładaniem ksiąg 

wieczystych dla nieruchomości gminnych, 
19) uczestniczenia w postępowaniach rozgraniczeniowych i podziałach nieruchomości, 
20) zatwierdzania projektów podziału nieruchomości oraz przebiegu granic                              

w postępowaniu rozgraniczającym, 
21) prowadzenia rejestrów mienia gminnego, 
22) sporządzania  dokumentacji formalno - prawnej związanej z wypłatą odszkodowań za 

grunty wydzielone pod budowę ulic z nieruchomości objętych na wniosek właściciela 
podziałami, 

23) występowania o wydanie zgody na zajęcie nieruchomości gminnych w celu 
prowadzenia inwestycji, 

24) prowadzenia operatu numeracji i nazewnictwa ulic, 
25) nadawania numerów budynków, 
26) prowadzenia  spraw z scaleniem, i podziałem nieruchomości, 
27) wydawania decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty pobieranej od właściciela 

nieruchomości w przypadku zbycia tej nieruchomości jeżeli jej wartość wzrosła                   
w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

28) potwierdzanie pod względem formalno prawnym faktur oraz wystawianie faktur               
w zakresie gospodarki nieruchomościami. Sporządzanie zestawień dot. przypisów              
i odpisów, sporządzanie sprawozdań z mienia gminnego, zestawień dot. podatku VAT 
oraz sporządzanie zestawień kwartalnych z zaangażowaniem środków finansowych 
dotyczących gospodarki nieruchomościami. 
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do zadań z zakresu rolnictwa, leśnictwa i melioracji  
 
ZADANIA WŁASNE 
 

1) prowadzenie spraw dotyczących prawidłowego zagospodarowania ochrony                         
i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych, 

2) prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
3) współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie zwalczania chorób, 

chwastów i szkodników upraw oraz nakazywanie niszczenia niektórych upraw, 
4) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej, pomoc 

przy tworzeniu grup producenckich, gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, 
5) współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego, sołectwami objętymi programem 

„Odnowa wsi”, 
6) organizowanie nadzoru weterynaryjnego nad grzybowiskami padłych zwłok 

zwierzęcych niewiadomego pochodzenia, 
7) prowadzenie części spraw dot. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 

wyłapywanie zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, współpraca w tym zakresie                 
z towarzystwami opieki nad zwierzętami, lekarzem weterynarii, 

8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o czasowym odbieraniu 
zwierzęcia, nad którym znęcają się właściciele lub opiekunowie, 

9) współpraca ze Stacją Chemiczno-Rolniczą w zakresie wapnowania gleb, 
10) prowadzenie rejestru i wydawanie zezwoleń na prowadzenie agresywnych  ras psów , 
11) opiniowanie wniosków właścicieli gruntów o przyznanie środków z budżetu Państwa 

na pokrycie kosztów zalesienia, 
12) opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie akceptacji zmiany 

charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny, 
13) prowadzenie spraw z zakresu lasów indywidualnych właścicieli: 
 

a) sporządzanie opinii w przedmiocie przyznania właścicielowi lub 
użytkownikowi wieczystemu gruntów i środków na pokrycie kosztów 
zalesienia gruntów określonym w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

b) informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu                     
w siedzibie urzędu projektu uproszczonego planu urządzania lasu. 

14) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub 
krzewów z terenu nieruchomości a w    przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do 
rejestru – za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, 

15) prowadzenie spraw z zakresu wymierzania kar pieniężnych za samowolne usuwanie 
drzew lub krzewów, 

 
16) załatwianie spraw związanych z gospodarką łowiecką : 

a) przygotowanie opinii w sprawie rocznych planów łowieckich ustalonych przez 
dzierżawców obwodów łowieckich, 

b) współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz                  
z nadleśniczymi Państwowych Gospodarstw Leśnych oraz Lasów 
Państwowych w prawach związanych z zagospodarowaniem obwodów 
łowieckich w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny, 
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17) współpraca z Zarządem Spółki Wodnej w zakresie konserwacji urządzeń 
melioracyjnych (rowy, przepusty), 

18) zlecanie robót melioracyjnych w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, 

      19) przeprowadzanie przeglądów urządzeń melioracyjnych , ustalanie planu robót 
konserwacyjnych oraz udział w odbiorach robót na ciekach wodnych i urządzeniach 
melioracyjnych, 

20) prowadzenie spraw związanych z melioracją i gospodarką wodną, a w szczególności 
rozstrzyganie sporów: 

1. o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego, 
2. udział w rozprawach wodno-prawnych, 

21) prowadzenie ewidencji szkód strat popowodziowych, 
22) bieżące prowadzenie ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych, 
23) prowadzenie spraw związanych  z zobowiązaniem właścicieli gruntów do wykonania 

prac zabezpieczających przed powodzią, 
24) udział w dokonywaniu okresowych przeglądów wałów ochronnych, zastawek, stopni 

wodnych oraz urządzeń zabezpieczających przed powodzią, 
25) przyjmowanie oświadczeń i przesłuchanie świadków na okoliczność pracy                        

w gospodarstwie rolnym (w okresie bez składkowym) zgodnie z ustawą                              
o zaopatrzeniu emerytalnym rolników i ich rodzin, 

26) sprawowanie nadzoru nad uprawą maku i konopi włóknistych. 
 

do  zadań z zakresu ochrony zabytków : 
 

1) realizacja zadań wynikająca z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami w tym w szczególności : 

1. założenie i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, 
2. prowadzenie karty osobowej zabytku, 
3. opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami w gminie oraz nadzór 

nad realizacją programu. 
2) podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kultury : 

a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń w celu 
zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadomienie 
o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

b) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, 
c) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych , 

ruchomych oraz kolekcji, 
d) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu , który posiada cechy 

zabytku, 
e) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o 

odkryciu wykopaliska i niezwłoczne zawiadomienie o tym wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, 

f) działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zbytków w zakresie 
użytkowania obiektu zabytkowego w sposób zgodny z zasadami opieki nad 
zabytkami i odpowiadający jego wartości zabytkowej. 

 
ZADANIA ZLECONE 
 

1) współpraca z organami statystyki w zakresie opracowywania i przeprowadzania 
spisów rolnych i szacunków plonów, pogłowia zwierząt. 
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§ 24 

 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
 

1. Referatem Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej kieruje kierownik. 
2. Przy znakowaniu spraw używa symbolu SO, OC i Poż. 
3. Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności: 

 
1) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, prowadzenie ewidencji                      

i dokumentacji archiwalnej w tym zakresie, 
2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, prowadzenie 

ewidencji w tym zakresie, 
3) prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizowanie, 
4) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów PESEL, 
5) przekazywanie danych do Wojewódzkiego Banku Danych w Opolu, 
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach 

zameldowania i wymeldowania, 
7) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, 
8) sporządzenie spisu wyborców do przeprowadzenia wyborów, referendum, 
9) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

rejestracji przedpoborowych, 
10) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem poboru – współpraca w tym 

zakresie ze Starostwem Powiatowym w Krapkowicach i Wojskową Komendą 
Uzupełnień w Nysie, 

11) udział w pracach komisji poborowej, 
12) występowanie do policji w czasie trwania rejestracji o doprowadzenie 

przedpoborowego na rejestrację a w czasie trwania poboru o doprowadzenie na pobór, 
13) sporządzanie wniosków o ukaranie w stosunku do przedpoborowych i poborowych, 

którzy nie usprawiedliwili swego niestawiennictwa na rejestracji, poborze, 
14) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, 
15) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o konieczności sprawowania 

przez poborowego, żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny – udzielanie 
odroczenia od służby wojskowej, 

16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na odroczenie służby 
wojskowej na okres 1 roku ze względu na ważne sprawy rodzinne lub osobiste 
poborowego, 

17) prowadzenie akcji kurierskiej i współdziałanie w tym zakresie z organami 
wojskowymi, starostwem powiatowym i policją, 

18) prowadzenie całości spraw związanych z nakładaniem świadczeń osobistych                        
i rzeczowych na rzecz obrony kraju, 

19) prowadzenie kancelarii tajnej, 
20) przyjmowanie zgłoszeń o stwierdzonych niewypałach – współpraca w tym zakresie                   

z policją i WKU Nysa. 
21) realizacja  zadań wynikająca z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych w tym miedzy innymi prowadzenie spraw w zakresie : 
a) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej. 
b) wydawanie decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej. 

      25) realizacja zadań wynikająca z ustawy z dnia 5 lipca 1990r. o zgromadzeniach , w tym 
            między innymi : 
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a) przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzenia publicznego, 
b) prowadzenia spraw w zakresie wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia 

publicznego. 
      
w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych: 
 

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej, w tym 
między innymi: 

4. planowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej, 
5. opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy, 
6. kierowanie organizacją szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej, 
7. utrzymywanie w gotowości systemu powszechnego ostrzegania, alarmowania, 
8. kierowanie przygotowaniem do ewakuacji ludności, 
9. prowadzenie magazynu OC, 
10. organizacja akcji ratunkowych, udzielania pomocy poszkodowanych                       

w warunkach szczególnych zagrożeń. 
2) prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 

2002r. o stanie klęski żywiołowej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, 
3) współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego oraz Starostwem Powiatowym w Krapkowicach, 
4) prowadzenie całości zagadnień z zakresu spraw obronnych w Urzędzie Miejskim, 
5) prowadzenie magazynu sprzętu OC, 
6) kontrola utrzymania gotowości do realizacji zadań obronnych w okresie stałej , 

podwyższonej i pełnej gotowości obronne przez gminne jednostki organizacyjne, 
7) utrzymanie i prowadzenie spraw stałego dyżuru. 

 

w zakresie ochrony przeciw pożarowej:  
 

1) organizowanie ochotniczych straży pożarnych oraz prowadzenie rejestru terenowych 
OSP, 

2) nadzorowanie działalności OSP, 
3) nadzór i ocena pracy kierowców – mechaników zatrudnionych w jednostkach OSP, 
4) składanie wniosku o powołanie i odwołanie gminnego komendanta ochrony 

przeciwpożarowej, 
5) podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia gminy w zbiorniki i środki ochrony 

przeciwpożarowej, 
6) koordynowanie funkcjonowaniem kryzysowego systemu ratowniczo-gaśniczego na 

obszarze gminy, 
7) prowadzenie obsługi techniczno-kancelaryjnej Miejsko-Gminnego Związku OSP. 

 
§ 25 

 
Urząd Stanu Cywilnego 
 

1. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje kierownik. 
2. Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu akt używa symbolu USC. 
3. Do podstawowego zakresu działania USC należy w szczególności: 

 
ZADANIA WŁASNE: 
 

1) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy. 
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ZADANIA ZLECONE: 
 

1) przyjmowanie oświadczeń wynikających z przepisów ustawy – kodeks rodzinny                  
i opiekuńczy oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, a w szczególności: 

a) wstąpienie w związek małżeński, 
b) brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed upływem 

miesięcznego terminu, 
c) powiadamianie stron o nieważności małżeństwa wyznaniowego z powodu 

niedotrzymania terminu ważności dokumentów, 
d) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach 

możności zawarcia małżeństwa, 
e) wyborze nazwisk jakie będą nosić małżonkowie i dzieci urodzone                          

z małżeństwa, 
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem 

małżeństwa, 
g) uznanie dziecka, 
h) uznanie dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa, 
i) nadanie dziecku nazwiska męża matki, 

2) wydawanie decyzji przewidzianych w ustawach – prawo o aktach stanu cywilnego             
i kodeks rodzinny i opiekuńczy w szczególności: 

a) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa, 

b) odtwarzanie aktu stanu cywilnego, wpisywanie treści aktu stanu cywilnego 
sporządzonego za granicą do miejscowych ksiąg, 

c) nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z prawomocnych 
dokumentów, 

d) wydawanie zezwoleń upoważnionym przedstawicielom organów państwowych 
i instytucji naukowych na przeglądnięcie ksiąg stanu cywilnego, 

e) sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego, 
f) przyjmowanie i sporządzanie oświadczeń w sprawie zmian imienia dziecka              

w okresie do 6 miesięcy od dnia zarejestrowania tego urodzenia, 
g) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej mieszkańcom gminy 

zamierzającym zawrzeć małżeństwa za granicą, 
h) występowanie z wnioskami do sądu o unieważnienie bądź sprostowanie aktów 

stanu cywilnego w razie błędnego lub nieścisłego zredagowania 
3) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa, zgonów, 
4) prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństwa i zgonów, dokonywanie wzmianek 

dodatkowych i przypisów, wstawianie odpisów i zaświadczeń, 
5) występowanie z wnioskami o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, 
6) realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i 

nazwisk  /Dz.U. z 1963r. Nr 59 , poz.328 wraz z późniejszymi zmianami w tym : 
a) wydawanie decyzji o zmianie imion, 
b) wydawanie decyzji o zmianie nazwisk, 
c) wydawanie decyzji dotyczącej ustalenia pisowni imienia lub nazwiska, 
d) wydawanie decyzji o powrocie do pisowni imienia lub nazwiska. 

7) prowadzenie archiwum USC 
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z zakresu prowadzenia spraw paszportowych : 
 

1) prowadzenie pośrednictwa w sprawach paszportowych tj. przyjmowanie podań 
oraz dokumentów o wydanie paszportu oraz wydawanie paszportów , 
prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków i ewidencji wydawanych 
paszportów, 

2) naliczanie należnych opłat paszportowych, 
3) przyjmowanie : unieważnionych paszportów celem ich anulowania ,zgłoszeń 

utraty paszportu i oświadczeń o okolicznościach jego utraty. 
 

§ 26 
 

Stanowisko pracy d.s. funduszy europejskich i promocji 
 

1. Przy znakowaniu spraw używa się symbolu  FEP 
2. Do zakresu działania stanowiska pracy ds. funduszy europejskich i promocji należy             

w szczególności: 
1) przygotowanie wykazu możliwych do uzyskania środków pozabudżetowych 

na każdy rok, 
2) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zadania własne gminy, 

opracowywanie wniosków, 
3) prezentacja i przekazywanie ofert gospodarczych gminy w prasie, radio                   

i telewizji, 
4) pomoc w opracowaniu wniosków o przyznanie środków pozabudżetowych 

dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy, 
5) współpraca z Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego w zakresie pozyskiwania przez gminę środków z funduszy 
krajowych i Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych, 

6) poszukiwanie i współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój 
przedsiębiorczości w gminie, 

7) prowadzenie spraw związanych z promowaniem gminy na zewnątrz, 
8) przygotowanie wydawnictw promocyjnych i informacyjnych o gminie, 
9) koordynowanie współpracą gminy z zagranicą w ramach zawartych 

porozumień partnerskich oraz udziałem gminy w związkach                                      
i stowarzyszeniach , 

10) uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach przybliżających problematykę 
pozyskiwania środków z funduszy krajowych lub europejskich. 

11) stałe aktualizowanie informacji o Urzędzie i gminie, w tym szczególnie                 
o oferowanych możliwościach inwestowania na terenie gminy, na stronach 
internetowych , 

12) udzielanie informacji przedsiębiorcom z terenu gminy dotyczących możliwości 
pozyskania środków finansowych z  funduszy krajowych i Unii Europejskiej. 

 
§ 27 

 
Straż Miejska 
 

1. Strażą Miejską kieruje Komendant. 
2. Przy znakowaniu spraw używa się symbolu SM. 
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3. Do zakresu działania Straży Miejskiej należy w szczególności: 
1) ochrona spokoju, porządku i czystości na terenie miasta i gminy – kontrola 

przestrzegania obowiązujących w tym zakresie ustaw oraz uchwał Rady 
Miejskiej, 

2) Kontrola przestrzegania  regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta i gminy Zdzieszowice,  

3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, w zakresie określonym 
w przepisach o ruchu drogowym, 

4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia, zdrowia 
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk 
żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 

5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 
zdarzenia albo miejsc zagrożenia takim zdarzeniem przed dostępem osób 
postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia 
właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia, 

6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
7) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku 

podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 
8) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 

pieniężnych dla potrzeb gminy. 
9) nadzór  nad bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta. 

 
§ 28 

 
1. Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych realizowane są przez: 

a) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, 
b) kierownika kancelarii tajnej, 
c) upoważnionych pracowników do dostępu do informacji niejawnych. 

2. Pion ochrony w Urzędzie tworzy się na bazie stanowisk: 
a) Sekretarza Gminy, 
b) Inspektora Ref. Spraw Obywatelskich i Ochrony Cywilnej 

3. Funkcję pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych w Urzędzie pełni Sekretarz 
Gminy. 

4. Procedurę powołania pełnomocnika oraz zakres zadań określa ustawa z dnia 
22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wykonawcze. 

5. Pełnomocnik d/s ochrony odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów                 
o ochronie informacji niejawnych. 

6. Funkcję kierownika kancelarii tajnej pełni inspektor zatrudniony w Ref. Spraw 
Obywatelskich i Obrony Cywilnej. 

7. Kierownik kancelarii tajnej prowadzi kancelarię tajną i podlega bezpośrednio 
pełnomocnikowi ochrony. 

 
ROZDZIAŁ VI 

Zasady obsługi interesantów w urzędzie  
 

§ 29 
1. Uprzejme , sprawne i kompetentne pod względem merytorycznym obsługiwanie 

obywateli jest naczelną zasadą pracy w Urzędzie, 
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2. Wszyscy pracownicy Urzędu wykonując swoje obowiązki winni umożliwić 
obywatelom realizację ich uprawnień , egzekwować powinności w sposób zgodny z 
prawem , a w szczególności : 

a) udzielać interesantom informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy              
i wyjaśniać wątpliwości, 

b) wyjaśniać dogłębnie treść obowiązujących przepisów właściwych ze względu 
na przedmiot rozpatrywanej sprawy, 

c) rozstrzygać sprawy bezzwłocznie, a w przypadkach jej złożoności, określić 
terminy załatwienia w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego, 

d) przestrzegać ściśle obowiązujące terminy załatwienia spraw, a wobec 
obiektywnych przeszkód w ich dotrzymaniu – powiadomić o przyczynach 
zwłoki i określić nowy termin załatwienia spraw, 

e) wyczerpująco informować interesantów o stanie załatwienia wniesionych 
przez nich spraw, na każde ich żądanie (pisemnie, ustnie lub faxowe) 

f) informować interesantów o przysługujących im środkach odwoławczych lub 
środkach zaskarżenia rozstrzygnięć. 

 
§ 30 

 
1. Przy załatwianiu indywidualnych spraw obywateli nie należy żądać od nich 

zaświadczeń na potwierdzenie stanu faktycznego lub prawnego, możliwego do 
ustalenia na podstawie przedkładania przez zainteresowanych do wglądu dokumentów 
urzędowych. 

2. Niezbędne do załatwienia sprawy dane lub informacje, możliwe do ustalenia na 
podstawie posiadanej w urzędzie dokumentacji lub będące w posiadaniu innych 
jednostek zbiera i kompletuje urzędnik załatwiający sprawę, o ile nie sprzeciwia się 
temu trybowi szczególny przepis prawa. 

 
§ 31 

 
Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli 
ponoszą kierownicy referatów oraz pracownicy, zgodnie z ustalonym zakresem czynności. 
 

§ 32 
 

1. Celem umożliwienia obywatelom składania skarg i wniosków w sposób bezpośredni 
Burmistrz przyjmuje obywateli w wyznaczonych dniach i godzinach. Miejsce i czas 
pracy przyjęć obywateli przez Burmistrza podaje się do wiadomości publicznej                   
w formie trwałego ogłoszenia w siedzibie Urzędu. 

2. W godzinach przyjmowania skarg i wniosków przez Burmistrza na swoich 
stanowiskach pracy powinni być obecni kierownicy referatów oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych, zapewniając Burmistrzowi w razie potrzeby szybką 
informację lub opinię w sprawie. 

3. Z przyjęć interesantów składających skargi lub wnioski ustnie sporządza się protokół. 
4. Obsługę przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków zapewnia kierownik 

Referatu Organizacyjnego, 
5. Sekretarz Gminy, Kierownicy Referatów i inni pracownicy Urzędu, przyjmują 

obywateli w sprawach skarg i wniosków, w ramach posiadanych kompetencji 
codziennie, w godzinach pracy. 
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6. Wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do właściwego ewidencjonowania                
i załatwiania skarg i wniosków oraz wykorzystywania materiałów zawartych                     
w skargach i wnioskach do ochrony interesu społecznego i słusznego interesu 
obywateli, jak również do podejmowania działań w kierunku likwidacji źródeł skarg. 

 
§ 33 

 
1. Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 
2. Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i 

wniosków reguluje odrębne zarządzenie burmistrza. 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
Tryb pracy w urzędzie 

 
§ 34 

 
1. Pracownik Urzędu obowiązany jest przestrzegać zasady podporządkowywania 

służbowego wynikającego z organizacji Urzędu i szczegółowego podziału czynności. 
2. Pracownik, który otrzymał polecenie z pominięciem drogi służbowej winien o tym 

fakcie niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego. 
3. Pracownik prowadzący sprawę zobowiązany jest do zbierania niezbędnych danych 

także od innych komórek organizacyjnych. 
4. W czasie nieobecności pracownika sprawy prowadzone przez niego wchodzą w zakres 

zadań innego wyznaczonego przez burmistrza lub kierownika referatu pracownika – 
zgodnie z zakresem czynności służbowych. 

5. porządek i czas pracy w Urzędzie oraz obowiązek pracodawcy i pracownika określa 
regulamin pracy. 

 
ROZDZIAŁ VIII 
Organizacja narad. 

 
§ 35 

 
1. Narady zwołuje w zależności od potrzeb Burmistrz, Z-ca Burmistrza lub Sekretarz 

Gminy. 
2. Z inicjatywą zwołania narady mogą występować kierownicy Referatów, szczególnie 

wtedy gdy uzasadnia to przedmiot sprawy, jej złożoność lub potrzeba uzgodnienia 
stanowisk większej liczby zainteresowanych komórek organizacyjnych. 

3. Narady powinny być starannie przygotowane i sprawnie przeprowadzane. 
4. Narada winna się kończyć konkretnymi ustaleniami i wnioskami, które mogą być 

przekazane adresatom bezpośrednio na naradzie w formie dyspozycji, bądź na piśmie 
w ciągu 7 dni od daty narady, 

5. Z przeprowadzonych narad sporządza się protokoły, które podpisuje protokolant                 
i prowadzący naradę. 

6. Kontrolę nad wykonaniem ustaleń i wniosków sprawuje Kierownik Referatu 
Organizacyjnego, 



 29 

7. W zależności od potrzeb kierownicy referatów mogą organizować narady wewnętrzne 
z pracownikami referatu. Narady te nie mogą zakłócać normalnego toku pracy.                              
Z przeprowadzonej narady sporządza się protokół. 

8. Obsługę techniczną i gospodarczą narad organizowanych w Urzędzie zapewnia 
Referat Organizacyjny. 

 
ROZDZIAŁ IX 

Zamawianie, przechowywanie, używanie pieczęci 
 

§ 36 
 

1. Wzory zamawianych dla potrzeb Urzędu pieczęci nagłówkowych i pieczęci do 
podpisu powinny być zgodne z wzorami określonymi w instrukcji kancelaryjnej oraz 
stanem organizacji Urzędu ustalonym w regulaminie. 

2. Wzór i używanie pieczęci urzędowej określają odrębne przepisy. 
 

§ 37 
 

1. Czynności związane z zamawianiem, wydawaniem i wycofywaniem z użytku pieczęci 
wykonuje Referat Organizacyjny. 

2. Wnioski kierowników Referatu oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach 
pracy o wykonanie nowych pieczęci, pod względem zgodności z instrukcją i stanem 
organizacji Urzędu opiniuje i akceptuje sekretarz Gminy. 

 
§ 38 

 
1. Wydawanie wykonanych pieczęci przez Referat Organizacyjny odbywa się za 

pokwitowaniem. 
2. Referat Organizacyjny prowadzi ewidencję pieczęci według układu uwzględniającego: 

1) odcisk pieczęci, 
2) imię i nazwisko pracownika, u którego pieczęć się znajduje, 
3) datę wydania, 
4) datę zwrotu po zużyciu, zdezaktualizowaniu bądź wycofaniu z użycia,                    

w związku ze zmianą stanowiska lub rozwiązaniem stosunku pracy, 
5) datę komisyjnego zniszczenia. 

3. Przekazywanie pieczęci nowemu pracownikowi w ramach zmian personalnych na 
danym stanowisku pracy, powinno odbywać się za protokołem zdawczo-odbiorczym                
i zgłoszeniem tego faktu do odnotowania w ewidencji, o której mowa w ust. 2. 

4. Pieczęcie do podpisu, z chwilą zmiany stanowiska pracy przez pracownika lub 
rozwiązania stosunku pracy winny być zwrócone do Referatu Organizacyjnego, który 
obowiązek ten egzekwuje przed wydaniem nowego angażu pracownikowi 
przeniesionemu na inne stanowisko pracy lub świadectwa pracy osobie, z którą 
rozwiązuje się stosunek pracy. 

 
§ 39 

 
Pieczęcie wycofane z użycia powinny być protokolarnie zniszczone przez powołaną w tym 
celu komisję. Komisję taką doraźnie powołuje burmistrz. 
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1. Odpowiedzialność za właściwe przechowywanie pieczęci oraz zabezpieczenie ich 
przed kradzieżą ponoszą pracownicy, którym zostały one powierzone do użytku. 

2. Do obowiązków pracowników, którym powierzono przechowywanie i używanie 
pieczęci należy: 

1) sprawdzenie, czy dokument przedstawiony do odciśnięcia na nim pieczęci 
kwalifikuje się do tego i czy jest podpisany ze wskazaniem stanowiska 
służbowego podpisującego, 

2) osobiste odciśnięcie pieczęci, 
3) przechowywanie pieczęci pod zamknięciem oraz ochrona przed utratą                  

i samodzielnym jej użyciem przez osoby niepowołane, 
4) natychmiastowe zgłoszenie swemu bezpośredniemu przełożonemu oraz 

Kierownikowi Referatu Organizacyjnego o kradzieży pieczęci lub jej 
zagubieniu, 

3. Fakt zaginięcia lub zagubienia pieczęci należy bezzwłocznie zgłosić burmistrzowi. 
4. W przypadku zaginięcia lub zagubienia pieczęci, burmistrz zarządza przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia okoliczności utraty pieczęci                          
i pracownika winnego niedochowania należytego jej zabezpieczenia.  

 
ROZDZIAŁ X 

Zasady podpisywania pism i decyzji 
 

§ 40 
 

1. Pisma i decyzje zastrzeżone do podpisu burmistrza obejmują: 
1) pisma kierowane do naczelnych i centralnych organów, wojewody, marszałka 

województwa, starosty, rady miejskiej, w sprawach związanych                               
z reprezentowaniem gminy na zewnątrz oraz kierowaniem bieżącymi 
sprawami gminy, 

2) pisma kierowane do Sejmu, Senatu i Prezydenta RP, 
3) pisma wyrażające oświadczenia woli, związane z prowadzeniem bieżącej 

działalności gminy, 
4) pisma wynikające z wykorzystania uprawnień zwierzchnika służbowego               

w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
5) odpowiedzi interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz posłów i senatorów, 
6) odpowiedzi na skargi i wnioski, 
7) wystąpienia pokontrolne z przeprowadzanych przez urząd kontroli, 
8) pisma kierowane do organów ścigania w sprawie podjęcia postępowania 

karnego przeciwko pracownikom urzędu oraz kierownikom jednostek 
organizacyjnych gminy, 

9) pisma kierowane do przedstawicieli dyplomatycznych, 
10) pisma kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji kontroli, 
11) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, do 

których wydania nie upoważniono pracowników Urzędu, 
12) decyzje w sprawach udzielania ulg, odraczania, umarzania, rozkładania na raty 

oraz zaniechania poboru w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody 
gminy, 

13) pełnomocnictwa do działania w jego imieniu, 
14) inne pisma w sprawach związanych z realizacją kompetencji zastrzeżonych dla 

burmistrza. 
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§ 41 

 
1. Zastępca burmistrza zastępuje burmistrza w czasie jego nieobecności i wówczas 

zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności zastrzeżone do kompetencji 
burmistrza. 

2. W czasie krótkotrwałej nieobecności burmistrza, zastępca burmistrza podpisuje pisma 
i decyzje wymienione w § 40 w sprawach nie cierpiących zwłoki i terminowych. 

3. Zastępca burmistrza podpisuje pisma odpowiednio do podziału zadań i kompetencji               
w ramach uzyskanego upoważnienia burmistrza. 

4. Zastępca burmistrza podpisuje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej, w ramach uzyskanego upoważnienia burmistrza. 

 
 

§ 42 
 

Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma dotyczące spraw powierzonych przez Burmistrza lub            
w sprawach z zakresu ich działania i związanych z obowiązkami służbowymi, niezastrzeżone 
dla innych organów bądź osób. 
 

§ 43 
 

1. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy 
upoważnieni są do podpisywania: 

1) decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej, stosowne do uzyskanego upoważnienia burmistrza, 

2) pism w sprawach należących do właściwości referatu, z wyjątkiem 
zastrzeżonych do podpisu dla Burmistrza i Zastępcy Burmistrza. 

 
§ 44 

 
1. Przygotowywanie dokumentów zastrzeżonych do podpisu przez burmistrza, zastępcy 

burmistrza należy do właściwych merytorycznie referatów, samodzielnych stanowisk 
pracy. 

2. Koordynacja działań związanych z przygotowaniem dokumentów, o których mowa            
w ust. 1, a dotycząca zakresu działania kilku komórek organizacyjnych należy do 
komórki wyznaczonej przez burmistrza lub zastępcę burmistrza. 

3. Jeżeli dokumenty przedkładane burmistrzowi do podpisu dotyczą zagadnień 
nadzorowanych przez zastępcę burmistrza, ich treść powinna uzyskać aprobatę 
zastępcy burmistrza, w formie podpisu na kopii pisma. 

4. Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy są 
odpowiedzialni za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem 
przygotowywanych dokumentów do podpisu burmistrza lub zastępcy burmistrza, co 
potwierdzają swoim podpisem na ich kopiach. 

5. Pracownicy wyszczególnieni w ust. 4 obowiązani są konsultować: 
1) ze skarbnikiem gminy – projekty pism w sprawach związanych z realizacją 

budżetu, 
2) z sekretarzem gminy – projekty pism w sprawach z zakresu organizacji                   

i funkcjonowania urzędu oraz realizacji polityki kadrowej. 
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ROZDZIAŁ XI 
Zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych 

rady miejskiej, burmistrza 
 

§ 45 
 

1. Rada Miejska ustanawia przepisy w formie uchwały w sprawach określonych 
przepisami prawa, statutem gminy. 

2. Burmistrz podejmuje: 
1) zarządzenia: 

a) będące aktem prawa miejscowego, podlegające zatwierdzeniu na 
najbliższej sesji rady, 

b) w sprawach przewidzianych w przepisach prawa. 
2) decyzje i postanowienia – w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 
3. Burmistrz ponadto wydaje: 

1) obwieszczenia – w odniesieniu do uchwał rad, celem zapewnienia 
wykonywania zadań w nich określonych, 

2) wytyczne, polecenia służbowe – jako akty wewnętrznego kierownictwa. 
 

§ 46 
 

Projekty aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) winny być opracowane zgodnie z powszechnie 
stosowanymi regułami techniki prawodawczej określonymi rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.             
Nr 100, poz. 908). 
 

§ 47 
 

1. Projekty aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) opracowują Sekretarz Gminy, Skarbnik 
Gminy, Kierownicy Referatów, samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie oraz 
gminne jednostki organizacyjne, do których zakresu działania należy przedmiot 
uchwały czy zarządzenia. 

2. Jeżeli przedmiot aktu należy do zakresu działania kilku referatów, samodzielnych 
stanowisk, projekt opracowują wspólnie przedstawiciele tych referatów lub 
samodzielnych stanowisk. 

3. Odpowiedzialnym za terminowe sporządzenie projektu aktu prawnego i jego 
zawartość merytoryczną oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej są osoby 
wyszczególnione w  ust. 1. 

 
§ 48 

 
1. Projektodawca aktu prawnego opracowuje uzasadnienie obejmujące: 

1) umotywowanie potrzeby wydania aktu oraz omówienie wprowadzanych zmian 
w dotychczas wydanych aktach prawnych, 

2) określenie konsekwencji społecznych, gospodarczych i finansowych jakie 
zostały wywołane przez akt prawny, ze wskazaniem na mogące wystąpić 
zagrożenia. 

 
§ 49 
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1. Projekt aktu prawnego powinien być uzgodniony z zainteresowanymi referatami 

urzędu, stanowiskami pracy bądź jednostkami organizacyjnymi gminy, których 
działalność dotyczy, a gdy akt ten pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu 
gminy, jego treść wymaga uzgodnienia ze Skarbnikiem Gminy. 

2. Uzgodnienia i opinie winne być odnotowane w formie pisemnej. 
3. Uzgodniony projekt wraz  uzasadnieniem jest przedstawiany radcy prawnemu do 

wstępnego zaopiniowania i nadania projektowi odpowiedniej formy redakcyjnej. 
4. Opiniując wstępnie projekt aktu prawnego radca prawny bada jego zgodność                

z obowiązującymi przepisami prawnymi, prawidłowość i zewnętrzna spójność aktu 
oraz potrzebę uchylania lub zmiany obowiązujących uregulowań prawnych. 

5. Projekt aktu prawnego z uzasadnieniem i opinią radcy prawnego przedkładany jest 
Sekretarzowi Gminy lub Zastępcy Burmistrza sprawującemu nadzór nad działalnością 
komórki organizacyjnej przygotowującej projekt. 

6. Sekretarz Gminy, Zastępca Burmistrza przedkłada posiadające pozytywną opinię 
prawną projekty Burmistrzowi. 

7. Projekty Uchwał Rady Miejskiej zaakceptowane przez Burmistrza przekazywane są za 
pośrednictwem stanowiska ds. obsługi rady do zaopiniowania do właściwej Komisji 
Rady oraz przekazywane są do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, 

8. Sekretarz Gminy . Skarbnik Gminy , kierownicy referatów , pracownicy na 
samodzielnych stanowiskach pracy , kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 
przygotowujący projekt uchwały zobowiązani są uczestniczyć w pracach komisji rady 
przedstawiając w imieniu Burmistrza projekt uchwały. Uwagi i wnioski komisji 
należy przeanalizować i w razie potrzeby zaproponować Burmistrzowi wniesienie do 
projektu uchwały  poprawek wynikających z opinii komisji. 

9. Po zapoznaniu się z opiniami komisji rady , wnioskami osób wymienionych w ust. 8 
Burmistrz przygotowuje swoje stanowisko do opinii i wniosków i podejmuje 
postanowienie o : 

1) skierowaniu projektu uchwały na sesje bez poprawek, 
2) skierowanie projektu uchwały na sesje po wprowadzeniu poprawek 

wynikających z opinii komisji, 
3) wycofaniu projektu uchwały. 
 
                                      ROZDZIAŁ  XII 
               Zasady organizacji działalności kontrolnej. 
 
                                                §  51 

 

1. Do podstawowych zadań działalności kontrolnej w urzędzie należą: 
1) badanie gospodarności działań jednostek zarządzających mieniem gminy, 
2) badanie działalności utworzonych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych 

pod względem zgodności z prawem , celami statutowymi i uchwałami rady, 
3) badanie sprawności organizacyjnej , poziomu funkcjonowania i legalności 

działań referatów urzędu i samodzielnych stanowisk pracy , ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzegania zasad postępowania administracyjnego i 
kultury obsługi interesantów. 

2. Celem kontroli jest zapewnienie bieżących obiektywnych informacji , ocen i analiz  
umożliwiających burmistrzowi wypełnienie zadań określonych statutem gminy i 
przepisami prawa. 
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3. Celem kontroli jest także ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone 
nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych 
nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości. 

 
                                                          §  52 
 
1. Kontrola dokonywana jest pod względem: 

1) legalności, 
2) gospodarności, 
3) rzetelności, 
4) celowości, 
5) terminowości, 
6) skuteczności. 
                                               § 53 

 
Przeprowadza się następujące rodzaje kontroli wewnętrznej i zewnętrznej : 

1) problemowe – obejmujące tylko niektóre rodzaje lub fragmenty działalności, 
2) doraźne – mające charakter interwencyjny , wynikający z potrzeby  pilnego zbadania 

nagłych zadań i które w miarę potrzeby mogą przybierać formy kontroli 
kompleksowych lub problemowych, 

3) sprawdzające – mające miejsce po dokonaniu czynności, w szczególności mające na 
celu ustalenie , czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku 
postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej. 

 
                                                                       § 54 
 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i 
rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności komórki organizacyjnej 
lub jednostki organizacyjnej , rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności. 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania 
kontrolnego. 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko , co nie jest sprzeczne z prawem. Jako 
dowód mogą być wykorzystywane w szczególności : dokumenty , wyniki oględzin, 
zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienie i oświadczenia 
kontrolowanych. 

 
                                                                 §  55 
 
Kontrolę wewnętrznej dokonują : 
1. Burmistrz lub osoba działająca na podstawie upoważnienia udzielonego przez  

burmistrza w odniesieniu do kierowników referatu lub stanowisk pracy, 
2. Kierownicy referatów w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników w 

zakresie rzetelności prowadzenia spraw służbowych, terminowości i jakości 
realizowanych poszczególnych zadań , a także dbałość o podnoszenie poziomu 
efektywności pracy, 

3. Skarbnik gminy w odniesieniu do komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie 
gospodarki środkami budżetowymi , przestrzegania dyscypliny finansów 
publicznych , 

4. pełnomocnik ds .Ochrony Informacji Niejawnych w odniesieniu do pracowników 
Urzędu w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, 
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5. Administrator bezpieczeństwa informacji w zakresie przestrzegania dostępności osób 
niepowołanych do danych osobowych. 

 
                                                                  §  56 
 
Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w formie : 
1. kontroli wstępnej polegającej na badaniu przygotowania do realizacji zadania , 

czynności i zamierzenia .Obejmuje ona także badanie projektów umów, porozumień i 
innych dokumentów powodujących  powstanie zobowiązań, 

2. kontroli bieżącej polegającej na badaniu czynności i wszelkich operacji w toku ich 
wykonywania  celem stwierdzenia , czy wykonanie to przebiega prawidłowo i zgodnie 
z ustaleniami, 

3. kontroli następnej polegającej na badaniu stanu faktycznego i dokumentów 
odzwierciedlających czynności już dokonane. 

 
                                                           §  57 
 
1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej 

kontrolujący ; 
1) zwraca bezzwłocznie nieprawidłowo sporządzone dokumenty z wnioskiem o 

dokonanie zmian lub uzupełnień, 
2) odmawia podpisu dokumentów nierzetelnie sporządzonych , nieprawidłowych 

i sprzecznych z przepisami. 
 
                                                           §  58 
 
1. Kontrolę zewnętrzną w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy oraz 

podmiotów otrzymujących z budżetu gminy dotacje na realizację zadań gminy  w 
zakresie przestrzegania gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych i 
ustawy o rachunkowości dokonują w zakresie przyznanych przez Burmistrza 
upoważnień : 

1) Skarbnik Gminy,  
2) Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego, 
3) Pracownik ds. kontroli. 

2. Kontrole określone w ust.1 mogą być wykonywane tylko po uprzednim uzyskaniu 
upoważnienia Burmistrza do przeprowadzenia kontroli. 

3. Rejestr wydanych upoważnień , którym mowa w ust. 2 prowadzi Kierownik Referatu 
Organizacyjnego. 

 
                                                           §  59 
 
1. Nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli 

państwowej , Wojewodę , Regionalną Izbę Obrachunkową sprawuje : Burmistrz , Z-ca 
Burmistrza , Sekretarz i Skarbnik – zgodnie z ustalonym podziałem nadzoru nad 
komórkami organizacyjnymi Urzędu. 

2. Nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku 
przeprowadzonej kontroli wewnętrznej sprawuje kierownik kontrolowanego referatu. 

 
                                                           §  60 
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1. Kontrolujący ma prawo : 
1) wstępu do kontrolowanych pomieszczeń , 
2) wglądu do wszystkich akt i dokumentów ( z wyjątkiem dokumentów objętych 

tajemnicą , określoną w odrębnych przepisach ), 
3) żądania wyjaśnień i przyjmowania oświadczeń, 
4) wnioskowania do zlecającego kontrolę o powołanie specjalistów do 

wykonywania określonych czynności, 
5) zabezpieczenia dowodów. 
 
 
 
 
                                               §  61 
 

Każdy pracownik kontrolowanej  komórki organizacyjnej bądź jednostki organizacyjnej 
obowiązany jest na żądanie kontrolera udzielić wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach 
dotyczących przedmiotu kontroli w wyznaczonym przez kontrolera terminie. 
 
                                                               §  62 
 
W przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowości osoba kontrolująca zobowiązana 
jest przedsięwziąć środki zmierzające do usunięcia wykrytych nieprawidłowości lub gdy to 
nie leży w jej kompetencjach zawiadomić bezpośrednio przełożonego osoby kontrolowanej. 
 
                                                              §  63 
 
W razie stwierdzenia w toku kontroli okoliczności grożących niebezpieczeństwem dla 
zdrowia lub życia ludzkiego , a także grożących stratami materialnymi spowodowanymi 
niegospodarnością , niedbalstwem lub marnotrawstwem , kontroler występuje z wnioskiem do 
kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej bądź jednostki organizacyjnej o podjęcie 
natychmiastowych środków przeciwdziałających zagrożeniom. 
 
                                                              §  64 
 

1. Ustalenia kontroli zapisuje się w protokole. 
2. protokół kontroli powinien zawierać : 

1) adnotację , że służy tylko do użytku wewnętrznego, 
2) nazwę kontrolowanej komórki organizacyjnej bądź jednostki organizacyjnej, 
3) imię , nazwisko i stanowisko kontrolera, 
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wymienieniem przerw w kontroli, 
5) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą, 
6) ustalenie stanu faktycznego, 
7) imię i nazwisko , stanowisko kierownika kontrolowanej komórki bądź 

jednostki organizacyjnej i datę objęcia stanowiska, 
8) wyszczególnienie załączników do protokołu, 
9) wzmiankę o poinformowaniu o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów 

ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień, 
10) dane liczbowe egzemplarzy sporządzonego protokołu oraz wzmiankę o 

wręczeniu jednego egzemplarza protokołu kierownikowi kontrolowanej 
komórki lub jednostki, 
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11) datę i miejsce podpisania protokołu. 
 
                                              §  65 

 
1. Każda strona protokołu winna być parafowana przez kontrolującego i 

kontrolowanego. 
2. Protokół podpisuje kontroler i kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej bądź 

jednostki organizacyjnej. 
3. Jeżeli z różnych powodów kontrolowany odmówił podpisu, kontrolujący winien na tę 

okoliczność sporządzić stosowną informację podając przyczyny odmowy podpisu. 
 
 
                                                         §  66 
 
1. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu 

umotywowanych zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w protokole , jeśli uzna, 
że nie są one zgodne z prawdą materialną, Kontroler zobowiązany jest je zbadać 
niezwłocznie. 

2. Kontrole powinny być łączone z instruktażem, zwłaszcza do nowo zatrudnionych 
pracowników. 

 
                                                         §  67 
 
1.Protokół kontroli sporządza się w trzech egzemplarzach w tym 2 egz. dla kontrolującego 
i 1 egz. dla  kontrolowanego. 
 
                                                         §  68 
 
1. Na podstawie protokołu z kontroli kontrolujący  opracowuje projekt wystąpienia 

pokontrolnego , które powinno zawierać: 
1) opis stwierdzonych osiągnięć i nieprawidłowości, 
2) zalecenia, 
3) termin wykonania zaleceń . 

2. Wystąpienie pokontrolne , akceptowane przez burmistrza przekazywane jest do 
kontrolowanej osoby , jednostki , komórki organizacyjnej. 

3. Wystąpienia pokontrolne podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 
                                                          §  69 
 
Kontrole zewnętrzne prowadzone są w oparciu o roczny plan kontroli opracowany przez 
sekretarza na podstawie wniosków kierowników i samodzielnych pracowników 
wykonujących nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Roczny plan kontroli 
zatwierdza Burmistrz. 
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                                                    ROZDZIAŁ  XIII 
                                              Postanowienia  końcowe 
 
                                                       §   70 
 
1. W sprawach organizacyjnych urzędu nie objętych niniejszym regulaminem Burmistrz 

wydaje zarządzenia. 
2. Wszelkie wątpliwości związane z stosowaniem postanowień regulaminu wyjaśnia 

Sekretarz . 
3. Wnioski o zmianę lub uzupełnienie regulaminu należy składać do Sekretarza. 

 
                                                               §  71 
Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 
 
                                                             
 
 

§  72 
 
Integralną część regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego stanowią załączniki : 
 
Nr 1 . Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego. 
Nr 2.  Graficzny schemat podziału nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy. 
Nr 3. Struktura urzędu wraz z liczbą etatów. 
 

 
 
 
 

 
 
       


