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Zarzqdzenie Nr 56/2017

W6jta Gminy Sierakowice
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Gminy Sierakowice
Na podstawie

art.35 ust.2 ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (D2.U.22015r.,po2.446

z p62n.zm) zarzqdza siq co nastqpuje:
s1
Wprowadza siq Regulamin Organizacyjny Urzqdu Gminy Sierakowice, stanowiqcy zalqcznik

do

niniejszego

Zarzadzenia.

Zarzqdzenie wchodzi

w

2ycie

z

s2
dniem podpisania podlega przekazaniu,

i

w

spos6b zwyczajowo przyjqty,

do intormacji i stosowania zatrudnionym w Urzqdzie Gminy Sierakowice pracownikom.

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierza siq Sekretarzowi Gminy.

s4
Traci moc Tarzqdzenie Nr 15/2013 W6jla Gminy Sierakowice z dnia 1 marca 2013
Nr 38/2014 W6jta Gminy Sierakowice z dnia 28 kwietnia 2014 r.

r. oraz Zarzqdzenie
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 56/201)
W6ita Gming Sierakowice
z dnio 1 czerwco 20'17r.

REGULAMIN oRGANIZACYJNY URZEDU GMINY SIERAKoWICE

RozDzlAt I
Postanowienia o96lne
S1

1. Regulamin organizacyjny Urzqdu Gminy Sierakowice, zwany dalej Regulaminem, okre5la

organizacjQ,

podziat zadafr i zasady Funkcjonowania Urzqdu Gminy Sierakowice.

2.

llekroi w Regulaminie jest lTlowa o:
-nale2y przezto rozumiei Gminq Sierakowice

1)
2)
3)
4)
5)
5)
7)
8)

"Gminie'
"Radzie'
,W6jcie'

-nalezy przezlo rozumiei Radq Gminy Sierakowice

,Zastqpcy

-nale2y przezlo rozumief Zastqpcq W6jta Gminy Sierakowice

W6jta'

"sekretarzu'

,skarbniku"
,Urzqdzie'
"Reteracie"

-nale2y przez to rozumiei W6jta Gminy Sierakowice
-nale2y przez lo rozumiei Sekretarza Gminy Sierakowice

-nale2y przezto rozumiei Skarbnika Gminy Sierakowice
-nale2y przezto rozumiei Urzqd Gminy Sierakowice

-nale2y przez

lo rozumiei samodzielne reFeraty

wymienione

w

strukturze

Urzqdu, Urz4d Stanu Cywilnego Sierakowicach oraz inne r6wnorzqdne
kom6rki organizacyjne

9) "Kierowniku' -nale2y Wzez lo rozumiee

a) Kierownika Referatu
b) Kierownika Urzqdu Stanu Cywilnego w Sierakowicach
c) Kierownika Administracyjnego Urzqdu
d) Sekretarza
e) Skarbnika

10)

,Zastqpcy -nale2y przez lo rozumiei Zastqpcq Kierownika
kierownika' w Sierakowicach

11) "samodzielnym

stanowisku'

Urzqdu Stanu Cywilnego

-nale2y przez to rozumiei:

a) Petnomocnika w6jta ds. os6b niepetnosprawnych
b) Koordynatora ds. sportu
c) Audytora wewnqtrznego
d) Koordynatora ds. przeciwdziatania alkoholizmowi
e) Samodzielne stanowisko pracy ds. obrony cywilnej

0

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpo2arowej

g)
h)

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji dziatalno6ci gospodarczej
Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarowania mieniem
komunalnym

i)

12\

"jednostce

organizacyjnej
gminy"

Samodzielne stanowisko Redakcja'WiadomoSci Sierakowickie"
-nale2y przez lo rozumiei jednostkq organizacyjnq utworzonq do realizacji

zadafi gminy

{s

s2
prawa, Statutu Gminy Sierakowice, niniejszego
przepis6w
podstawie
obowiqzujqcych
Urzqd dziata na
Regulaminu, Regulaminu Pracy oraz akt6w prawnych wydanych przez Radq i W6jta.
s3

1. Urzqd jest jednostkq organizacyjnq Gminy, przy pomocy kt6rej W6jt wykonuje zadania

okre6lone

w obowiqzujqcych przepisach prawa.

2. Urz4d realizuje

zadania:

1) gminne,
2) administracji rzqdowej wynikajqce z ustaw,
3) przejqte w drodze porozumie6, zawartych

z

organami administracji rzqdowej lub jednostkami

samorzqdu terytorialnego.

RozDztAt tl
Zasady kierowania urzqdem
s4

1. Kierownikiem Urzqdu jest W6jt.
2, W6jt kieruje pracq Urzqdu przy pomocy: Zastqpcy W6jta, Sekrelarza i Skarbnika.
3. Zastqpca W6jta wykonujqc wyznaczone pvez W6jta zadania i kompetencje,

zapewnia

w

powierzonym

mu zakresie kompleksowe rozwiqzywanie problem6w oraz nadzoruje dziatalno6t kom6rek organizacyjnych
Urzqdu, realizujqc te zadania.

4. Sekretarz zapewnia prawidtowq

organizacjq Urzqdu oraz warunki jego dziatania

nadzoruje dziatalnoSi wszystkich kom 6rek organ izacyj nych

5.

U

i w tym zakresie

rzqd u.

Skarbnik uczestniczy w przygotowaniu przez W6jta projektu bud2etu Gminy, nadzoruje wykonanie uchwaty

i

budzetowe
budzetowej, opracowuje sprawozdania Finansowe
na dokumentach, w kt6rych ustalane sq zobowiqzania tinansowe Gminy.

oraz sktada kontrasygnatq

RozDzlAt ill
Organizacja Urzqdu
s5

1. W sktad Urzqdu wchodzq nastqpujqce reFeraty isamodzielne stanowiska, kt6rym nadaje siq
symbole do oznakowania spraw

1)

Referaty:

Organizacyjny
b) ReFerat Finansowy
c) ReFerat Spraw Obywatelskich
d) ReFerat Budownictwa
e) Reterat Rolnictwa

a) ReFerat

F) ReFerat

Geodezji i Gospodarki

Gruntami

Srodowiska
h) Reterat Inwestycji i Dr6g
i) Urzqd Stanu Cywilnego

g) Reterat 0chrony

- RSO
- RSF
- RSE
- RSB
- RSR
- RGG
- ROS
- RID
- USC

nastqpujqce

v\s

j)

ReFerat ds. Unii Europejskiej

k) Dziat Swiadczeri Rodzinnych

2,

- SUE
- oSn

Samodzielne stanowiska:

a) Audytor wewnqtrzny
b) Radca Prawny

- AW
- SRP
c) Stanowisko samodzielne ds. ewidencji dziatalno6ci gospodarczej - SDG
d) Stanowisko samodzielne ds. obrony cywilnej
- SOC
e) Stanowisko samodzielne ds. ochrony przeciwpo2arowej - SOP
F) Koordynator ds. sportu
- SST
g) Petnomocnik W6jta Gminy ds. os6b niepetnosprawnych - SOM
h) Koordynator ds. przeciwdziatania alkoholizmowi
- SAA
i) Stanowisko samodzielne ds. gospodarowania mieniem
- SGK
komunalnym

2. Strukturq organizacyjnq

Urzqdu okre6la zatqcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

s6

1. W ReFeratach tworzy siq stanowiska pracy.
2. W6jt moze dokonywae przesuniqi pra ownik6w miqdzy kom6rkami organizacyjnymi

3.

Urzqdu.

Dla realizacji wybranych zadafi W6jt mo2e ustanawiai petnomocnik6w dziatajqcych w jego imieniu.

s7
1. ReFeratami kierujq Kierownicy, zzasLrze2eniem ust. 2 i 3.

2.
3.

ReFeratem Organizacyjnym kieruje Sekretarz.
ReFeratem Finansowym kieruje Skarbnik.

RozDztAt tv
Podzial zadafi, kompetencji i odpowiedzialno6ci pomiqdzy
W6jta, Zastqpcq W6jta, Sekretarza i Skarbnika
s8
1. Do kompetencji W6jta nale2y, w szczeg6lnoici:

1) kierowanie bie2qcymi sprawami Urzqdu,
2) reprezentowanie Gminy i Urzqdu na zewnqtrz,
3) powotywanie i odwotywanie Zastqpcy,
4) wystqpowanie do Rady z wnioskami o powotanie i odwotanie Skarbnika,
5) og6lne kierownictwo i nadz6r nad cato5ciE spraw nale2qcych do jego uprawniefi,
.

przekazanych

Zaslqpcy W6jta, Sekretarzowi, Skarbnikowi,

5) przedstawianie Radzie projekt6w uchwat,
7) sktadanie sprawozdari z wykonania uchwat,
8) wydawanie zarzqdzefi oraz przepis6w porzqdkowych,
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10) nadzorowanie realizacji zadafi wtasnych Gminy, zleconych lub powierzonych z zakresu administracji
rzqdowej,

4g-

11) sktadanie o5wiadczefi woli w imieniu Gminy w zakresie zarzqdu mieniem Gminy oraz gospodarowanie
mieniem komunalnym,

12) wykonywanie uprawniefr zwierzchnika stu2bowego w stosunku do pracownik6w urzqdu ikierownik6w
gm innych jednostek adm inistracyjnych,

13) dokonywanie okresowych ocen kwaliFikacyjnych pracownik6w,
14) rozstrzyganie spor6w kompetencyjnych pomiqdzy reteratami i samodzielnymi stanowiskami,
15) rozpoznawanie skarg na dziatalnoSi pracownik6w Urzqdu,
15) podejmowanie decyli w sprawach obronnych i zarzqdzania kryzysowego stosownie do

odrqbnych

przepis6w.

2. W6jt sprawuje bezpo6redni nadz6r na dziatalno6ciq reFerat6w okre3lonych w zatqczniku nr
n

1

do

iniejszego Regulaminu.

s9

1. Do zadafi i kompetencji

1)
2)

Zastqpcy W6jta naleiy:

wykonywanie zadari powierzonych przez W6jla,

zastqpowanie W6jta podczas jego nieobecno6ci oraz

w

razie niemo2noSci petnienia przez niego

obowiqzk6w,

3) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
4)

z zakresu administracji publicznej

w granicach upowa2nienia udzielonego pzez W6jta,
wsp6tdziatanie z komisjami Rady w zakresie swojego dziatania.

2. Zastqpca

W6jta sprawuje bezpo6redni nadz6r na dziatalno5ciq reFerat6w okre6lonych w zatqczniku nr 1 do

niniejszego Regulaminu.

s10

1. Do zadari i kompetencji Sekretarza naleiy:
1) wykonywanie zadari powierzonych przez W6jta,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji, publicznej
w granicach upowa2nienia udzielonego pvez W6jta,

3) kierowanie pracq i bezpo6redni nadz6r nad ReFeratem Organizacyjnym,
4) wsp6tdziatanie z komisjami Rady w zakresie swojego dziatania,
5) koordynacja systemu kontroli zarzqdczej w Urzqdzie,
6) nadz6r nad systemem zam6wieri publicznych w Urzqdzie,
7) sporzqdzanie teslament6w allograFicznych.

2. Sekretarz
n

sprawuje bezpoSredni nadz6r na dziatalnoSciq reterat6w okreSlonych

iniejszego Regulam

w zatqczniku nr 1

do

in u

s11

1. Do zadai i kompetencji Skarbnika

nale2y:

1)
2) wydawanie decyli administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
wykonywanie zadari powierzonych przez W6jta,

w granicach upowa2nienia udzielonego pftez W6jta,

3) kierowanie pracq i bezpo5redni nadz6r nad ReFeratem Finansowym,
4) wykonywanie zadafi i obowiqzk6w gt6wnego ksiqgowego bud2etu,

publicznej

-4""

5) wsp6tdziatanie z komisjami

Rady w zakresie swojego dzialania.

RozDztAt v
Zadania, uprawnienia i odpowiedzialno6d kierownik6w i samodzielnych stanowisk
s12

1. Kierownicy podejmujq dziatania

i

prowadzq sprawy wynikajqce z zadai

i

kompetencji W6jta,

w szczeg6lno5ci:

1)

kierujq

i

i

nadzorujq pracq podporzqdkowanych

wtaSciwq realizacjq zadafr okre5lonych

im reFerat6w oraz odpowiadajq za

w Regulaminie oraz w indywidualnych

terminowq

zakresach czynno6ci

podlegtych pracownik6w,

2)
3)

organizujq pracq i jej podziat, w tym ustalajq i aktualizujq zakresy czynnoSci podlegtym pracownikom,
wykonujq kontrolq zarzqdcz4 oraz monitorujq przebieg realizacji cel6w i zadari jednostki, a takze
uczestniczq aktywnie w procesach zarzqdzania ryzykiem,

4) petniq nadz6r nad wypetnianiem obowiqzk6w stu2bowych przez podleglych pracownik6w,
5) uprawnieni sq do:
a) uczestnictwa w dokonywaniu okresowych ocen kwaliFikacyjnych pracownik6w reFeratu,
b) wnioskowania w sprawach nagr6d, wyr62niefr oftz kar porzqdkowych i dyscyplinarnych
dla podlegtych pracownik6w.

2. Kierownicy i samodzielne stanowiska podejmujq dziatania i prowadzq sprawy wynikajqce zzadait
i kompetencji W6jta, w szczeg6lnoici:

1)
2)

3)
4)

wykonujq uchwaty Rady i zarzqdzenia W6jta,

zatalwiajq indywidualne sprawy z zakresu zadair wtasnych Gminy, zadafi z zakresu administracji
rzqdowej lub na podstawie zawartych porozumieri,
gospodarujq przyznanymi 6rodkami bud2etowymi i mieniem zgodnie z zasadami bud2etu, w czqSci
dotyczqcej zadari reFeratu lub samodzielnego stanowiska,
opracowujq materiaty planistyczne w zakresie prognozowania dochod6w i wydatk6w do projektu

bud2etu o:rerz sprawozdania

z

wykonania budzetu

w czq6ci dotyczqcej zadari referatu lub

samodzielnego stanowiska,

5)

przygotowujq projekty akt6w prawnych Rady, W6jta oraz innych dokument6w przedktadanych tym
0rgan0m,

5)

prowadzq sprawy zwiqzane

z rozpatrzeniem

interpelacji

i

wolnych wniosk6w Radnych, wniosk6w

komisji Rady oraz przygotowujq projekty odpowiedzi,

7)
8)
9)

rozpatrujq sprawy indywidualne nalezqce do kompetencji W6jta,
odrqbnych upowa2niefr, w tym wydajq decyzje administracyjne,
zapewniajq sprawnE i zgodnq z prawem obstugq

a

interesant6w,

podejmowane

na

podstawie

r

zapewniajq przestrzeganie regulamin6w,zarzEdzerl i instrukcji obowiqzujqcych w Urzqdzie,

10) wykonujq kontrolq wewnqtrznq w ramach systemu kontroli zarzEdczej oraz wykonujq nadz6r

nad

podlegtymi jednostkami organizacyjnymi gminy,

11) wsp6tdziatajq w usprawnianiu organizacji, metod

i

Form pracy oraz

w

doskonaleniu zawodowym

pracownik6w,

12) wsp6tpracujq z pracownikiem ds. obrony cywilnej oraz pracownikiem ds. ochrony

przeciwpozarowej

w zakresie wykonywania zadari obronnych i ochrony ludnoSci w ramach swych kompetencji,
13) bior4 aktywny udziat oraz nadzorujq uczestnictwo podlegtych pracownik6w w szkoleniach z zakresu

'4F

obrony cywilnej i zarzqdzania kryzysowego,

14) uczestniczq w pracach zespot6w ds. opracowania plan6w obronnych,
15) realizujq zadania w zakresie ochrony danych osobowych,
16) realizujq zadania wynikajqce z ustawy o dostqpie do inFormacji publicznej,
17) odpowiadajq za aktualno6i danych i inFormacji w Biuletynie Intormacji Publicznej oraz na stronie
internetowej www.sierakowice.pl, jak r6wnie2 za zamieszczanie danych i inFormacji na stronie
internetowej www.sierakowice.pl oraz w Bi uletynie InFormacj i Publicznej,
18) odpowiadajq za prawidtowo5f danych w prowadzonych ewidencjach i rejestrach oraz sporzqdzajq
sprawozdan ia statYstYczne,

z

pracownikiem Reteratu odpowiedzialnego za realizacje zam6wieri publicznych
w zakresie udzielania zam6wiei publicznych w Urzqdzie,
20) odpowiadajq za stosowanie przepis6w w sprawie instrukcji kancelaryjnej, zam6wiefi publicznych,
Finansach publicznych, ochrony danych osobowych, ochrony intormacji niejawnych oraz przepis6w

19) wsp6tpracujq

BHP i przeciwpozarowYch,

21)

systematycznie wsp6tpracujqz wszystkimi reFeratami, samodzielnymi stanowiskami oraz jednostkami
organizacyjnymi Gminy w zakresie realizowanych zadafi,

22)

przekazujq do ReFeratu Organizacyjnego projekty uchwat Rady

w

tormie papierowej i elektronicznej,

po ich uzgodnieniu z W6jtem,

23) odpowiadajq przed W6jtem za sprawne i zgodne z prawem wykonywanie zadafi,
24) odpowiedzialni sq w ramach swych obowiqzk6w i kompetencji, a takze posiadanych
w szczeg6lno6ci za;
a) merytorycznq

i

Srodk6w

i

Formalnq prawidtowoSt, legalno5i, celowo5f, rzetelnoSi, gospodarnoSf
eFektywno6i wydatkowania Srodk6w w czqii dotyczqcej zadai reteratu/samodzielnego

stanowiska,

b) przestrzeganie dyscypliny

bud2elowej,

c) przestrzegan ie system u kontroli zarzqdczei,
d) przestrzeganie przepis6w o naruszenie dyscypliny Finans6w publicznych,
e) przestrzeganie i stosowanie obowiqzujqcych przepis6w ustawowych

i

przepis6w wewnqtrznych

obowiqzujqcych w Urzqdzie.

3. W przypadku, gdy kierownik

reFeratu/samodzielne stanowisko

nie mo2e petnif swoich

obowiqzk6w

z powodu urlopu, choroby lub innych ptzyczyn, zastqpuje go wyznaczony pracownik.

RozDzlAt vl
Zakresy dziatania referat6w i samodzielnych stanowisk
s13
Do zadafi Referatu Organizacyjnego nale2y:

1. W zakresie spraw organizacyjnych Urzqdu oraz W6jta jako organu wykonawczego 6miny,
w szczeg6lnoici:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i tunkcjonowania Urzqdu,
2) opracowanie projekt6w Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu i ich zmian,
3) opracowanie projektu Regulaminu Pracy Urzqdu i kontrola jego tunkcjonowania,
4) organizowanie narad W6jta,

s

5) obstuga organizacyjna sekretariatu W6jta oraz Zastqpcy W6jta,
5) wsp6tpraca z reFeratami merytorycznymi w zakresie opracowania projekt6w akt6w prawnych
stanowionych przez

7)
8)
9)

Gm i nq,

prowadzenie rejestru wydawanych przez W6jta upowa2nieri i petnomocnictw,
prowadzenie ewidencji zarz4dzeft W6jta,
realizowanie zadari dotyczqcych zatatwiania skarg i wniosk6w obywateli:
a) prowadzenie rejestru skarg i wniosk6w,

b) kontrola terminowego i rzeczowego zatatwiania skarg i wniosk6w przez ReFeraty oraz opracowanie
w tym zakresie analiz i sprawozdafi,
10)
11)
12)
13)
14)
15)

prowadzenie rejestru wystawianych poleceri wyjazd6w stu2bowych pracownik6w,
prowadzenie ewidencji codziennych wyjSi pracownik6w w godzinach pracy,
prenumerowanie prasy codziennej oraz czasopism,
prowadzenie magazynu materiat6w biurowych i kancelaryjnych,
prowadzenie gospodarki drukami

i Formularzami,
kontrola zabezpieczenia dokument6w i urzqdzeri w pomieszczeniach Urzqdu.
2. W zakresie obslugi merytorycznej oraz kancelaryjno - biurowej Rady Gminy i Komisji Rady oraz
jednostek pomocnicrych Gminy w szczeg6lnoSci:
1) organizacyjne przygotowanie posiedzefr Rady i Komisji,
2) zapewnienie prawidtowego przygotowania materiat6w na sesjq Rady i posiedzenia Komisji,
3) opracowanie materiat6w z obrad Rady i Komisji (interpelacji, wniosk6w, opinii, zapytari) oraz
przekazywanie ich W6jtowi oraz odpowiednim kierownikom do zatatwienia,

4) rejesirowanie projekt6w Uchwat,
5) przechowywanie projekt6w Uchwal,
6) rejestrowanie uchwat Rady,
7) przechowywanie uchwat Rady,
8) przekazywanie uchwat Rady do realizacji wtaSciwym kom6rkom,
9) przesytanie podjqtych uchwal odpowiednim organom nadzoru,

10) przekazywanie do publikacji akt6w prawa miejscowego,
11) sporzqdzanie i przechowywanie protokot6w z obrad sesji Rady i posiedzeri Komisji,
12) prowadzenie spraw kancelaryjnych Rady i Komisji, w iym zwiqzanych z prowadzeniem

korespondencji

Przewodn iczqcego Rady,

13) zapewnienie

Radzie pomocy merytorycznej

i prawnej w niezbqdnym zakresie,

14l, udostqpnianie obywatelom uchwat i protokot6w Rady i Komisji okreSlonych w statucie Gminy oraz
w ustawie o dostqpie do inFormacji publicznej,
15) prowadzenie obstugi gminnych jednostek pomocniczych w zakresie:

a) koordynacji wsp6tpracy Sottys6w z Urzqdem,
b) obstugi zebrafr wiejskich organizowanych z udzialem W6jta, w tym zwiqzanych z

wyborami

sottys6w.

3.

W zakresie prowadzenie kancelarii og6lnej Urzqdu, w szczeg6lnoici:
przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wptywajqcej do Urzqdu,

1)
2) prowadzenie ewidencji korespondencji wptywajqcej do Urzqdu i wyptywajqcej z Urzqdu,
3) wysytanie korespondencji,
4) dorqczanie korespondencji Urzqdowej bezpoSrednio do adresata z terenu Gminy Sierakowice

s

za po6rednictwem pracownika zatrudnionego na stanowisku gofrca

4. W zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych pracownik6w

1)
2)

-

dorqczyciela korespondencji.

Urzqdu, w szczeg6lno6ci:

gospodarowanie etatami i Funduszem wynagrodzefi,

prowadzenie spraw osobowych pracownik6w Urzqdu

oftz

kierownik6w gminnych jednostek

organ izacyjnych,

3)

prowadzenie spraw zwiqzanych

z u2ywaniem

do cel6w slu2bowych samochodu nie

bqdqcego

wtasnoSciq pracodawcy,

4)
5)
6)
7)

organizowanie kurs6w i szkolefi doskonalenia zawodowego pracownik6w,

kontrola dyscypliny pracy,
prowadzenie spraw zwiqzanych z proFilaktycznq opiekq zdrowotnq pracownik6w,

organizowanie prac zwiqzanych

z

dokonywaniem okresowych ocen pracownik6w samorzqdowych

zatrudnionych na stanowiskach urzqdniczych,

8)
9)

organizowanie naboru na wolne stanowiska urzqdnicze,
organizowanie stuzby przygotowawczej,

10) prowadzenie spraw zwiqzanych z gospodarkq pieczqciami Urzqdu,
11) wsp6tpraca z Powiatowym Urzqdem Pracy w zakresie organizacji stazy,
12) nadzorowanie przebiegu praktyk szkolnych i studenckich.
5. W zakresie zadarl archiwum zaktadowego, w szczeg6lnoSci:
1) realizowanie zadari zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz
innymi przepisami regulujqcymi dziatanie archiwum.

6. W zakresie zadafi z zakresu informatyki i komputeryzacji

1)

Urzqdu, w szczeg6lnoSci:

administrowanie inFrastrukturq teleinFormatycznq Urzqdu: serwerem, ustugami sieciowymi, oraz
systemami baz danych,

2)
3)

i

administrowanie systemami intormatycznymi, wsp6tpraca z dostawcami system6w kluczowymi
u2ytkownikami wewnqtrz Urzqdu,
konserwacja urzqdzeri kompulerowych oraz wszelkiego
instalowanie, konFigurowanie
oprogramowania w Urzqdzie, zatatwianie spraw serwisu napraw pogwarancyjnych urzqdzefi

i

i

komputerowych,

4) zarzqdzanie uprawnieniami uzytkownik6w,
5) organizacja i nadz6r nad obstugq poczty elektronicznej Urzqdu,
6) udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy zwiqzanej ze sprzqtem i oprogramowaniem komputerowym,
7) inicjowanie i podejmowanie przedsiqwziqf organizacyjnych zapewniajqcych wta6ciwe aplikacje na
poszczeg6lnych stanowiskach komputerowych,

8)

wsp6tdziatanie z organami administracji rzqdowej w celu ochrony danych znajdujqcych siq w sieci
intormatycznej,

9)

instalacja Srodk6w zabezpieczajqcych pomieszczenia,

w

kt6rych znajdujq siq urzqdzenia lub sie(

teleintormatyczna przed nieuprawnionym dostqpem, podglqdem, podstuchem,

10) okre6lenie warunk6w oraz sposob6w przydzielenia u2ytkownikom haset, z prawem

u2ytkowania

sprzqtu i oprogramowania przez pracownik6w urzqdu,

11) archiwizacja bazy danych,
12) nadz6r wta6ciwego zabezpieczenia danych,
13) zakup sprzqtu i oprogramowania inFormatycznego,
planowanych do zastosowania w urzqdzie,

w tym dbanie o

nowoczesno6i rozwiqzari

14) prowadzenie spraw

z zakresu ochrony danych osobowych

(administrowanie bezpieczefistwem

intormacji), a w szczeg6lno6ci:

a) zapewnienie bezpieczeirstwa danych osobowych w syslemie inFormatycznym, w tym
przeciwdziatanie dostqpowi os6b niepowotanych do systemu, w kt6rych przetwarzane sq dane
osobowe,

b) okreSlanie wtaSciwych uprawnieri uzytkownik6w, monitorowanie zapis6w
z bezpieczeftstwem dotyczqcym adm

7.

i

n

i

zwiqzanych

strowanych przez n ich system6w.

W zakresie zadari dot. udzielania zam6wief publicznych, w szczeg6lnoSci:

1)

przygotowanie, prowadzenie

i

udzielanie zam6wiefi publicznych

na podstawie

rocznego planu

zam6wieri publicznych i wniosk6w kom6rek organizacyjnych Urzqdu,

2)

przygotowanie SpecyFikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) wtazz zatqcznikami

i

projektem

umowy,

5) przygotowanie tre5ci ogtoszei,
4) zamieszczanie ogtoszefi i intormacji na s[ronie internetowej urzqdu oraz Biuletynie Zam6wieri
publicznych lub Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej,

5) udostqpnianie SIWZ wykonawcom,
5) udzielanie wyja6niefi w zakresie procedury, przesylanie korespondencji do wykonawc6w o wyja5nienie
tre5ci oFert, powiadamianie o wynikach postqpowania,

7)
8)
9)

udziat w komisjach przetargowych,
przygotowanie proiokolu z postqpowania,
sporzqdzanie plan6w

i

sprawozdari

z

zam6wieri publicznych zgodnie

z

Ustawq Prawo Zam6wiefr

Publicznych,

10)
11) opracowanie projekt6w wewnqtrznych Regulamin6w i Procedur dot. Zam6wierl Publicznych,
12) wsp6tpraca z Urzqdem Zam6wiefr Publicznych (UZP) w tym:
a) przekazywanie i nadzorowanie wystqpieri do Prezesa UZP w sprawach, w kt6rych wymagane jest
prowadzenie spraw zwiqzanych ze zwracaniem i zatrzymywaniem wadium,

uzyskanie stosownego zezwolenia,

b) sporzqdzanie i przekazywanie Prezesowi UZP rocznych sprawozdafr o udzielonych zam6wieniach.
8. W zakresie zadari dot. wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi w szczeg6lnoici:
1) podejmowanie wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi, wspieranie ich dziatari oraz umozliwianie
realizacji zadari publicznych,

2) przygotowywanie projekt6w rocznych Program6w wsp6tpracy

o:'az dokumentacji

zwiqzanej

z ogtaszaniem otwartych konkurs6w oFert oraz organizowanie konsultacji spotecznych w/w Programu,

3)

realizacja procedur udzielania dotacji organizacjom pozarzqdowym

i

kontrola

sprawozdafi

z realizowanych zadair,

4)

sporzqdzanie rocznego sprawozdania

z

realizacji programu wsp6tpracy

z

organizacjami

pozarzqdowymi,

5) koordynowanie dziatari reterat6w Urzqdu w zakresie wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi,
6) prowadzenie postqpowafi zwiqzanych z organizacjq konsultacji spotecznych akt6w prawnych,
przedsiqwziqi inicjatyw itp.

9.

W zakresie wybor6w powszechnych, w szczeg6lno5ci:

1)

prowadzenie prac zwiqzanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej

i

technicznej prawidtowego

przeprowadzenia wybor6w do: Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojew6dztwa, Sejmu RP i Senatu

.

RP, Parlamentu Europejskiego oraz wybor6w Prezydenta RP, W6jta oraz reFerendum gminnego

2\

i o96lnokrajowego,
wsp6lpraca z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturq w Gdafisku oraz Komisarzem Wyborczym
w zakresie prawidtowoSci wykonywania zadafr zleconych,

3\
10.

obstuga organizacyjno-techniczna Gminnej Komisji Wyborczej.

W zakresie zadafr ochrony danych osobowych,w szczeg6lnoici:

1)

prowadzenie ewidencji os6b dopuszczonych

osobowych

w

zakresie

niezbqdnym do wykonywania czynno5ci

osobowych

w

systemie

do przetwarzania danych
stuzbowych w zbiorach danych

inFormatycznym,

2) sporzqdzanie i okre6lanie zakresu dostqpu pracownik6w do zbioru danych osobowych w tormie
upowa2n ieri wydanych przez W6jta (Adm inistratora Danych Osobowych),

3) na wniosek kierownika kom6rki organizacyjnej

Urzqdu, zgtaszanie zbior6w danych osobowych

i

ich

zmian do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych,

4) opracowanie projekt6w regulamin6w, instrukcji w zakresie ochrony danych osobowych w Urzqdzie,
5) nadz6r i kontrola przestrzegania ochrony danych osobowych przez pracownik6w Urzqdu,
6) prowadzenie szkoleri pracownik6w Urzqdu w zakresie ochrony danych osobowych,
7l wsp6tpraca z Administratorem Systemu Intormatycznego w zakresie przetwarzania danych
osobowych w systemie inFormatycznym.

s14
Do zadafr Kierownika Administracyjnego Urzqdu naleiy:
W zakresie realizacji ustawy o dostqpie do informacji niejawnych, w szczeg6lnoSci:

1.

1) zapewnienie ochrony inFormacji niejawnych,
2) ochrona system6w i sieci teleintormatycznych,
3) zapewnienie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych,

4) kontrola ochrony intormacji niejawnych oraz przestrzeganie przepis6w o ochronie tych
5) okresowa ochrona ewidencji, materiat6w i obiegu tych dokument6w,
6) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
7) szkolenie pracownik6w w zakresie ochrony intormacji niejawnych.

2.

Bezpo5redni nadz6r

na

dziatalno6ciq reFerat6w okre6lonych

w

zatqczniku

inFormacji,

nr 1 do

niniejszego

Regulaminu.

s15
Do

zadai Referatu Spraw Obywatelskich nale2y:

1. W zakresie zadafi ewidencji ludno6ci, w szczeg6lnoici:
1) prowadzenie i aktualizacja bazy danych w systemie inFormatycznym,

2)
3)

wymiana danych pomiqdzy LBD
wystqpowanie do MSW

-

-

lokalnq bazq danych a CBD - cenlralnq bazq danych,

departamentu Ewidencji Pafistwowych

PE5EL,

4) prowadzenie rejestru mieszkafic6w statych,
5) prowadzenie statego rejestru wyborc6w,
5) prowadzenie kartoteki pobytu czasowego ponad 3 miesiqce,
7) prowadzenie rejestru meldunkowego cudzoziemc6w,

i

TeleinFormatyki o nadanie numeru

r].r

'+

8) przechowywanie kartoteki bytych mieszkafic6w,
9) prowadzenie spraw dotycz4cych wydawania

decyzji administracyjnych

w

zakresie spraw

meldunkowych,

10) udzielanie intormacji adresowych,
11) sporzqdzanie iprzekazywanie intormacji

dyrektorom szk6t o aktualnym stanie izmianach w ewidencji

dzieci i mtodzie2y w wieku 3-18 lat,

12) sporzqdzanie za6wiadczefi z bazy danych ewidencji ludno6ci,
13) sporzqdzanie iaktualizowanie spis6w wyborc6w w celu przeprowadzenia wybor6w do Sejmu

i

RP

Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, Sejmiku Wojew6dztwa, Rady Powiatu, Rady Gminy oraz

wybor6w Prezydenta RP, W6jta Gminy oraz reterendum og6lnokrajowego i gminnego,

14) wsp6tudziat w organizowaniu i przeprowadzeniu spis6w rolnych, ludno6ci i mieszkafr,
15) sporzqdzanie wykazu os6b podlegajqcych obowiqzkowi stawienia siq do kwalitikacji wojskowej,
15) sporzqdzanie miesiqcznych sprawozdafr statyslycznych do GUS, kwartalnych sprawozdafr
statystycznych dot. wyborc6w do Krajowego Biura Wyborczego oraz okresowych sprawozdarl wedtug
potrzeb organu nadzoru do Wojewody.

2.

W zakresie wydawania dowod6w osobistych, w szczeg6lnoici:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7l

wydawanie i wymiana dowod6w osobislych,
wydawanie tymczasowych dowod6w osobistych osobom matoletnim,
przyjmowanie meldunk6w o ulracie dokument6w stwierdzajqcych to2samo6i,
prowadzenie rejestru dokument6w utraconych i odnalezionych,
prowadzenie archiwum dowod6w osobistych,
udostqpnianie kopert osobowych sqdom, prokuraturze, policji oraz innym upowaznionym organom,
sporzqdzanie miesiqcznych sprawozdari statystycznych do GUS oraz okresowych sprawozdari wedtug
potrzeb organu nadzoru do Wojewody.

s15
Do zadafr Referatu Finansowego nale2y:

1.

W zakresie bud2etu Gminy w szczeg6lnoici:

1)
2)
3)

opracowywanie projektu bud2etu gminy oraz projektu uchwaty bud2etowej,

i biezqca kontrola realizacji budzetu Gminy,
opracowywanie projekt6w zmian w bud2ecie Gminy

koordynowanie, nadzorowanie prac

analizowanie wniosk6w

i

w

ciqgu

roku

budZetowego,

4)

koordynowanie

i

nadzorowanie prac nad przygotowaniem plan6w Finansowych gminnych jednostek

organ izacyjnych,

5)
6)
7l
8)

2.

przyjmowanie i analiza okresowych sprawozdari od jednostek realizujqcych bud2et,
opracowywanie zbiorczej sprawozdawczoici z wykonania dochod6w i wydatk6w bud2etowych,
prowadzenie rachunkowo6ci bud2etu Gminy,

podejmowanie stosownych dziatafi
jednoslki wykonujqce bud2et Gminy,

i nadz6r nad przestrzeganiem dyscypliny bud2etowej przez

9)

przygotowanie materiat6w niezbqdnych do podjqcia uchwaty w sprawie absolutorium dla W6jta,

10)

przygotowanie projekt6w uchwat

W zakresie podatk6w,

1)

i zarz4dzefi w zakresie spraw bie2qcych.

optat i niepodatkowych nale2noSci bud2etu Gminy, w szczeg6lno6ci:
prowadzenie ewidencji podatnik6w i inkasent6w,

f.9

2l
3)

proponowanie slawek podatk6w i optat lokalnych oraz przygotowanie uchwat Rady w tym zakresie,

prowadzenie postqpowania wyja5niajqcego

w

zaptacie podatk6w

i

i

wydawanie decyzji

w zakresie slosowania

oplat lokalnych, niepodatkowych nale2noSci bud2etu oraz

cywilnoprawnych,

4)

ulg

nale2noSci

i

gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod wzglqdem zgodno5ci z prawem stanem
rzeczywislym deklaracji podatkowych sktadanych organowi podatkowemu, prowadzenie spraw
dotyczqcych ulg w podatkach pobieranych przez Urzqd Skarbowy, a stanowiqcych dochody Gminy,

5)

pobieranie optaty skarbowej oraz prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej zwiqzanej

z

poborem

optaty skarbowej,

5)
7)
8)

prowadzenie dokumentacji wymiarowej; rejestr6w przypis6w i odpis6w,
pob6r podatk6w i optat lokalnych oraz prowadzenie ewidencji w ksiqgach rachunkowych,

pob6r

i

w

prowadzenie ewidencji dochod6w niepodatkowych,

wieczystego,

i

dzier2aw wykupu lokali mieszkalnych

i

szczeg6lno6ci

z tytutu

u2ytkowania

u2ytkowych, przeksztatcenie prawa

u2ytkowania wieczystego na wtasnoSf,

9)

egzekucja nalezno6ci tinansowych: podatk6w i

optat lokalnych oraz dochod6w

nieopodatkowanych,

10) wyslqpowanie do sqdu z wnioskami o wpis do hipoteki przymusowej,
11) prowadzenie spraw zwiqzanych z udzielaniem ulg w sptacie zobowiqzafr podatkowych
przedsiqbiorc6w zgodnie z przepisami o dopuszczeniu i nadzorowaniu pomocy publicznej

dla
dla

przedsiqbiorc6w oraz sporzqdzanie sprawozdawczo(ci w tym zakresie,

12)

prowadzenie windykacji kar, odszkodowafr

i innych

nale2noSci cywilnoprawnych, le2qcych w zakresie

kom6rek organizacyjnych Urzqdu,

13) wydawanie

3.

za6wiadczefr o stanie majqtkowym oraz o niezaleganiu w podatkach i optatach.

W zakresie dyscypliny bud2etowej, w szczeg6lnoSci:

1) wsp6tudziat w kontrolach w zakresie Finansowym w jednoslkach organizacyjnych Gminy,
2) udzielanie kom6rkom Urzqdu i jednostkom organizacyjnym instruktazu w zakresie przepis6w
Finansowych,

3)

4.

organizowanie obiegu

i

kontroli dokument6w tinansowych,

w

spos6b zapewniajqcy wta6ciwy

i zgodny z zasadami dyscypliny bud2etowej przebieg operacji Finansowej.
W zakresie obstugi finansowo-ksiqgowej, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie ksiqg rachunkowych Urzqdu i budzetu Gminy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
2) obstuga Finansowa Urzqdu,
3) uruchamianie Srodk6w tinansowych dla poszczeg6lnych dysponent6w bud2etu Gminy,
4) realizacja wydatk6w osobowych, w tym wynagrodzeir oraz obowiqzkowych pochodnych
od wynagrodzefr zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w tym zakresie,

5) prowadzenie ewidencji ilo5ciowo-wartoSciowej oraz obstugi ksiqgowej rzeczowego majqtku Gminy,
5) prowadzenie ksiqg inwentarzowych oraz rozliczanie inwestycji,
7) dokonywanie wyceny aktyw6w oraz pasyw6w i ustalanie wyniku Finansowego - sporzqdzanie
bilans6w,

8) dokonywanie umorzefi Srodk6w trwatych oraz warto5ci niematerialnych i prawnych,
9) prowadzenie ewidencji ksiqgowej Finansowego.majqtku trwatego,
10)
1

1)

sporzqdzanie deklaracji ZUS i podatku dochodowego od os6b Fizycznych,

przechowywanie

i

nale2yte zabezpieczenie dokument6w ksiqgowych, ksiqg rachunkowych oraz

sprawozdafr Finansowych,

+

12) rozliczanie zaliczek, diet i delegacji z tytuty podr62y stu2bowych oraz ryczatt6w,
13) Sciqganie nale2no6ci Finansowych,
14) obstuga Finansowo-ksiqgowa zakladowego Funduszu Swiadczeri socjalnych,
15) sporzqdzenie okresowych i rocznych sprawozdafi: Finansowych, bud2etowych,

o zatrudnieniu

i wynagrodzeniach oraz statystycznych w zakresie Srodk6w trwatych,

16) przekazywanie dotacji udzielonych z bud2etu Gminy dla niepublicznych przedszkoli iszk6t,
17) przekazywanie dotacji wynikajqcych z um6w zawartych z organizacjami pozarzqdowymi
na podstawie ustawy o po2ytku publicznym i wolontariacie,

18) prowadzenie ewidencji druk6w Scistego zarachowania.
s17

zadai Referatu Ochrony Srodowiska naleiy:
1. W zakresie ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej (z wytqczeniem melioracji wodnej
w rolnictwie), w szczeg6lno6ci:
1) uczestniczenie w sporzqdzaniu zato2eri i plan6w spoteczno-gospodarczych oraz zagospodarowania
Do

przestrzennego w czq6ci dotyczqcej ochrony Srodowiska,

2)

prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej z wytqczeniem zadari melioracyjnych na terenach
rolniczych,

3)

prowadzenie spraw

4)

wszystkich inwestycji mogqcych znaczqco oddziatywai na Srodowisko,
prowadzenie spraw w zakresie ochrony zasob6w Srodowiska, w szczeg6lno6ci:

z

zakresu wydawania decyzli

o

Srodowiskowych uwarunkowaniach dla

a) ochrona powietrza, w6d i powierzchni ziemi,
b) ochrona przed hatasem i polami elektromagnetycznymi,
c) ochrona kopalin,
d) ochrona 6rodowiska przed odpadami,
e) ochrona zwierzql i ro6lin,

5) prowadzenie spraw w zakresie przeciwdziatania zanieczyszczeniu Srodowiska,
6) ustalanie optat za korzystanie ze Srodowiska,
7) popularyzacja przedsiqwziqi z zakresu ochrony 6rodowiska,
8) prowadzenie spraw w zakresie opiniowania potrzeb modernizacyjnych obiekt6w stu2qcych ochronie
Srodowiska,

9)

prowadzenie postqpowafr odno6nie obowiqzku przytqczenia nieruchomo6ci do sieci kanalizacyjnej,

10) dokonywanie systematycznej analizy

i

oceny stanu Srodowiska, opracowanie

niezbqdnych

materiat6w oraz raport6w.

2.

W zakresie ochrony przyrody, w szczeg6lno6ci:

1)

prowadzenie ewidencji pomnik6w przyrody, uzytk6w ekologicznych, zespotu przyrodniczokrajobrazowego,

2l
3)

o

bszar6w

ch ron

ionego krajobrazu,

popularyzacja przedsiqwziqt z zakresu ochrony przyrody,
prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwolei na usuwanie drzew

postqpowafi zwiqzanych
postqpowari zwiqzanych

z
z

wymierzaniem kar za wycinkq drzew
wymierzaniem kar za wycinkq drzew

zezwolenia.

3.

W zakresie utrrymania czystoSci

i porzqdku, w szczeg6lno6ci:

i krzew6w

oraz prowadzenie

i krzew6w oraz prowadzenie
i krzew6w bez wymaganego

+1.,jl

1)

realizacja zadafi

w

zakresie utrzymania porzEdku

i

czystoSci

w

Gminie,

w tym

egzekwowanie

postanowieir Regulaminu utrzymania porzqdku i czystoSci w Gminie Sierakowice,

2) prowadzenie rejestru zbiornik6w bezodptywowych i przydomowych oczyszczalni Sciek6w oraz kontroli
czqstotliwoSci ich opr62niania,

3)

przygotowywanie wsp6lnie z osobq odpowiedzialn4 za realizacjq Zam6wieri publicznych

w

Urzqdzie

dokument6w do postqpowai o zam6wienie publiczne na ustugi zwiqzane z oczyszczaniem
nawierzchni ulic, chodnik6w, parking6w, zatoczek i przystank6w aulobusowych, pielqgnacja zieleni,
zbieranie i unieszkodliwianie zwtok zwierzqt z teren6w publicznych z terenu Gminy oraz p6Zniejszy
nadz6r nad realizacjq umowy.

4.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w szczeg6lnoSci:

1)

sprawdzanie

i

weryFikacja zto2onych deklaracji dotyczqcych

optal za odbieranie

odpad6w

komunalnych,

2) dokonywanie wymiaru oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) wsp6tudzial przy prowadzeniu egzekucji optaty za odbieranie odpad6w komunalnych,
4) prowadzenie postqpowania wyja6niajqcego w zakresie optaty za odbieranie odpad6w komunalnych,
5) prowadzenie spraw z zakresu pobierania optaty za odbieranie odpad6w komunalnych,
5) przygotowywaniu projekt6w Uchwat w zakresie dotyczqcym ustawy o utraTmaniu porzqdku
i czyslo6ci w gminach,

7) analiza koszt6w ponoszonych w zwiqzku z odbiorem odpad6w komunalnych,
8) przygotowywanie na biezqco materiat6w inFormacyjnych w powy2szym zakresie dla ptatnik6w
oplaty i umieszczanie ich w prasie lokalnej, w BIP oraz na tablicach ogtoszeniowych,
inFormowanie mieszkaric6w o systemie gospodarki odpadami,
10) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadari powierzonych
podmiotom odbierajqcym odpady komunalne od wta6cicieli nieruchomo5ci,
11) przygotowywanie wsp6lnie z ReFeratem odpowiedzialnym za realizacjq zam6wiefr publicznych

9)

w

Urzqdzie dokument6w do postqpowafi

o zam6wienie publiczne na odbi6r

i

zagospodarowanie

terenu Gminy Sierakowice wraz z
Zbi6rki 0dpad6w Komunalnych oraz p62niqszy nadz6r nad realizacjE umowy,
odpad6w komunalnych

12)
13)

z

prowadzeniem Punktu Selektywnej

prowadzenie i obstuga systemu inFormatycznego odpadywgminie.com,
prowadzenie i obstuga aplikacji EVEN|O.

s18
Do zadai Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami naleiy:
W zakresie gospodarowania nieruchomoSciami, w szczeg6lno6ci:

1.

1) prowadzenie gminnego zasobu nieruchomoSci,
2) realizowanie zadafi z zakresu gospodarowania

3)

i zarzqdzania nieruchomo5ciami, w tym ich sprzeda2,
darowizna, oddawanie w u2ytkowanie wieczyste,-obciqzanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
oddawanie w u2yczenie, trwaty zarzqd, zamiana, przyjmowanie darowizn oraz przygotowywanie
projekt6w uchwat w w/w zakresie,
ustalanie odszkodowair
regulowanie stan6w prawnych nieruchomo6ci, w tym drogowych

i

za przejqte dzialki,

4) przeksztatcanie uzytkowania wieczystego w prawo wtasnoSci,
5) prowadzenie spraw z zakresu ustalania warto6ci nieruchomo6ci gminnych, cen i

optat

+

za korzystanie z nich,

5)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

prowadzenie spraw w zakresie wykonywania prawa pierwokupu,
prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomo6ci niezbqdnych dla realizacji zadafr Gminy,
tworzenie oraz ewidencjonowanie zasob6w grunt6w, w tym przeznaczonych na cele inwestycyjne,
organizowanie przetarg6w dotyczqcych sprzeda2y nieruchomo6ci gruntowych,
prowadzenie spraw w zakresie tworzenia zasob6w grunt6w na cele zabudowy,
prowadzenie spraw zwiqzanych z komunalizacjq grunt6w,
prowadzenie postqpowari administracyjnych w sprawie uslalenie wysokoSci optat adiacenckich,

aktualizowanie optat

za

u2ytkowanie wieczyste,

trwaty zarz4d,

i

u2ytkowanie nieruchomoSci

gruntowych,

14) prowadzenie operat6w (ewidencji) numeracji porzqdkowych nieruchomoSci,

w tym nadawanie

numer6w porzqdkowych,

15) prowadzenie spraw

w

zakresie opiniowania

w Formie postanowiefi projekt6w

podziat6w

nieruchomoSci pod wzglqdem zgodno6ci z miejscowym planem zagospodarowania przeslrzennego,

16) przygotowywanie wsp6lnie z ReFeratem odpowiedzialnym za realizacjq zam6wiefi publicznych
w Urzqdzie dokument6w do postqpowari o zam6wienie publiczne na ustugi zwiqzane
z gospodarowaniem nieruchomoSciami,

17) prowadzenie spraw zwi4zanych z roszczeniami Finansowymi wynikajqcymi z ustaleri

miejscowych

plan6w zagospodarowan ia przestrzen nego (ren ta plan istyczna).

2.

W zakresie geodezji

i kartografii, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie z urzqdu postqpowari o podziat nieruchomo6ci na cele publiczne,
2) zlecanie wykonywania map sytuacyjno-wysokoSciowych i inFormacyjnych, dla wtasnych cel6w
projektowych,

3)
4)

prowadzenie spraw w zakresie zatwierdzania projekt6w podziat6w,

prowadzenie postqpowafi rozgraniczajqcych oraz postqpowafi

w

sprawie zatwierdzenia granic

nieruchomoSci,

5)

sktadanie wniosk6w

o wpis do ksiqg wieczystych prawa wtasnoSci grunt6w nabywanych przez

Gminq,

6)

wykonywanie zadafi

w sprawach nabywania dr6g powstatych w wyniku zatwierdzania

projekt6w

podziatu z mocy prawa lub w drodze um6w cywilnoprawnych,

7l

z

Reteratem odpowiedzialnym za realizacjq zam6wieri publicznych
w Urzqdzie dokument6w do postqpowair o zam6wienie publiczne na ustugi w zakresie geodezji
przygotowywanie wsp6lnie

i kartograFii.
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zadai Referatu Budownictwa nale2y, w szczeg6lnoSci:
1. przyjmowanie iewidencjonowanie wniosk6w o sporzqdzenie lub zmianq miejscowego planu
Do

zagospodarowan ia przestrzen nego,

2.

opracowywanie analiz dotyczqcych zasadno5ci przystqpienia do sporzqdzania planu

i stopnia

zgodno6ci

przewidywanych rozwiqzai z ustaleniami sludium,

3.

opracowanie projekt6w uchwat

o przystqpieniu do sporzqdzenia lub zmiany

miejscowego planu

zagospodarowan ia przestrzen nego,

4.

koordynacja

i

obsluga dziatari zwiqzanych ze sporzqdzeniem lub zmianq miejscowego planu

4".

zagospodarowania przestrzennego,

5.

opracowanie projekt6w uchwat

6.

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy,
koordynacja i obstuga dziatafr zwiqzanych ze sporzEdzeniem lub zmianq studium uwarunkowai
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy,

7.
8.

prowadzenie rejestru miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego,

sporzqdzanie wypis6w

i

ze studium uwarunkowafr

9.

o przystEpieniu do sporzqdzenia lub zmiany studium uwarunkowafi

wyrys6w

z

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy,

wydawanie za6wiadczefi o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

o zgodno6ci budowy z

ustaleniami obowiqzujqcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo decyzjq o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

10. wydawanie zaiwiadczefr

11. wydawanie za6wiadczeri potwierdzajqcych spetnienie warunk6w wynikajqcych z planu rewilalizacji,
12. wydawanie za6wiadczerl o zgodno6ci zamierzonego sposobu u2ytkowania obiektu budowlanego
z ustaleniami obowiqzujqcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzjq
i zagospodarowania terenu,
13. koordynacja i obstuga dziatari zwiqzanych ze sporz4dzeniem lub zmianq uchwaty w sprawie zasad
i warunk6w sytuowania obiekt6w matej architektury, tablic reklamowych i urzqdzefr reklamowych oraz
o warunkach zabudowy

ogrodze6,

14. koordynacja

15.

i

obstuga dzialafr zwiqzanych ze sporzqdzeniem lub zmianq gminnego programu

rewitalizacji oraz miejscowego planu rewitalizacji,
obsluga dziatair zwiqzanych ze sporzqdzaniem analiz zmian
koordynacja

i

w

zagospodarowaniu

przestrzennym gminy,

15. przygotowywanie
dokument6w

wsp6lnie z Reteratem odpowiedzialnym za realizacjq Zam6wiefr publicznych w Urzqdzie

do

zagospodarowan ia przestrzen

o

zam6wienie publiczne na opracowanie miejscowych plan6w
nego oraz n nych dokumen l6w plan stycznych,

postqpowafr

i

i

17.
18. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
19. prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy,
20. prowadzenie spraw dotyczqcych przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy,
21. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o lokalizacji celu publicznego,
22. prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
23. prowadzenie spraw w zakresie opiniowania projekt6w prac geologicznych pod kqtem
przekazywanie Staro6cie kopii uchwalonych plan6w zagospodarowania przestrzennego,

zgodno6ci

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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Do zadai Samodzielnego Stanowiska

Pracy ds. ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej nalely,

w szczeg6lnoSci:

1.

przyjmowanie wniosk6w do CEIDG,

2.

i Zakladu Ubezpieczeri Spotecznych,
wydawanie zezwolefi na sprzedaz i podawanie napoj6w alkoholowych oraz prowadzenie rejestr6w w tym

w tym terminowe przesytanie w/w wniosk6w do Urzqdu

zakresie,

3,

wsp6tpraca

z

Gminnq Komisjq Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych

i

Skarbowego

Pelnomocnikiem

ds. przeciwdziatania alkoholizmowi w celu zapewnienia przestrzegania przepis6w ustawy o wychowaniu

+

w trzelwo6ci i przeciwdziataniu alkoholizmowi,

4.

prowadzenie ewidencji zezwoleri na wykonywanie transportu drogowego taks6wkq

i

wydawanie

w

tym

zakresie licencji,

5.

prowadzenie ewidencji zezwolefi na wykonywanie regularnych przewoz6w os6b

w krajowym

transporcie

naukowymi

w

drogowym i wydawanie w tym zakresie zezwolei.
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Do zadarl Referatu ds. Unii Europejskiej naleiy:

1.

W zakresie strategii 6miny, w szczeg6lnoici:

1) realizacja zalo2efi Strategii Rozwoju Gminy,
2) wnioskowanie o aktualizacjq Strategii Rozwoju Gminy,
3) wsp6tpraca z podmiotami gospodarczymi, Srodowiskami spotecznymi i

zakresie

Strategii Rozwoju Gminy,

4)

wsp6tpraca z kom6rkami otaz jednostkami organizacyjnymi Gminy odpowiedzialnymi
za opracowanie i realizacjq polityk bran2owych i program6w wynikajqcych ze Strategii Rozwoju
Gminy,

5)

wsp6tpraca z innymi jednostkami samorzqdu terytorialnego w celu sp6jnego planowania

5)

i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego,
wsp6tpraca w zakresie opracowania gminnych akt6w prawnych,

i

realizacji

w tym bud2etu,

plan6w

zagospodarowania przestrzennego, celem zgodnoSci zprzyjqt4Strategiq Rozwoju Gminy,

7) wsp6tpraca ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdarisk - Gdynia - Sopot.
2. W zakresie realizacji zadari finansowanych z funduszy krajowych i
w szczeg6lnoSci:
1) wsp6tpraca

z

przedstawicielami organ6w zarzqdzajqcych europejskimi

i

europejskich,

krajowymi Srodkami

pomocowymi w zakresie ich pozyskiwania na zadania ujqte w Strategii Rozwoju Gminy oraz zadania

ujqte

w

bud2ecie Gminy oraz

w

zakresie innych projekt6w dotyczqcych rozwoju spoleczno-

gospodarczego Gminy,

2)
3)

tworzenie dokument6w programowych regulujqcych zasady wdra2ania pomocowych Srodk6w
krajowych i zagranicznych,
state monitorowanie dostqpno6ci 6rodk6w pomocowych sktadanie w tym zakresie inFormacji

i

W6jtowi oraz monitorowanie zmian akt6w prawnych

i procedur

regulujqcych zasady wdra2ania tych

5rodk6w,

4)

opracowanie wniosk6w aplikacyjnych

o

przyznanie doFinansowania

ze

Srodk6w zewnqtrznych

na realizacjq projekt6w wchodzqcych w zakres zadafi,

5)

anga2owanie kierownik6w reterat6w/samodzielne stanowiska otaz kierownik6w jednostek
organizacyjnych Gminy do wsp6tpracy w zakresie przygotowywania wniosk6w aplikacyjnych
na projekty wchodzqce w zakres ich zadari,

5)

i

i

rozliczanie projekt6w wsp6lFinansowanych ze Srodk6w unijnych innych 2r6del
zewnqlrznych pod kqtem ich realizacji zgodnej z wymogami instytucji zarzqdzajqcych programami
realizacja

operacyjnym i.

3.

W zakresie zam6wiei publicznych dotyczqcych realizowanych projekt6w, w szczeg6lno6ci:

1)

prowadzenie postqpowafi
w szczeg6lnoSci:

o

udzielenie zam6wiefi publicznych

w zwiqzku z

realizacjq projekt6w,

+

a)

opracowanie specytikacji istotnych warunk6w zam6wienia

i

innych dokument6w niezbqdnych

do przeprowadzenia i udzielenia zam6wienia publicznego,

b) przygotowanie projekt6w um6w zgodnych z obowiqzujqcymi przepisami,
c) udziat w pracach komisji przelargowych,
d) prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z procedurq zam6wienia,
e) uczestniczenie w odbiorach czq6ciowych i koricowych rob6t,
D prowadzenie nadzoru, kontroli i koordynowanie przebiegu i realizacji um6w, pod wzglqdem
zgodno6ci zakresu rzeczowego i tinansowego z zawartymi umowami, werytikacja koszl6w
i Faktur oraz uruchamianie ptatno5ci.
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Do zadafi Referatu Rolnictwa nale2y, w szczeg6lnoSci:

1.

wsp6tpraca

z rolnikami w szczeg6lnoSci w

zakresie udzielania

im doradztwa w pozyskiwaniu

6rodk6w

unijnych oraz inFormowania o mo2liwo5ci korzysLania z kurs6w i szkolefl,

2.

wsp6tpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania zaralliwych chor6b zwierzqcych,
w tym w szczeg6lno5ci zwalczania w6cieklizny, ASF oraz grypy ptak6w,

3,

wsp6tpraca ze stu2bami doradztwa rolniczego

-

ARiMR, ARR, stu2bami w zakresie ochrony roSlin

4.
5.
5.
7.

-

PODR, jednostkami dziatajqcymi

na rzecz rolnictwa -

PlORiN,

upowszechnianie estetyzacji wsi,
wsp6tpraca z kotami gospodyft wiejskich,

i urzqdzeri wodnych w rolnictwie,
zakresie organizowanych spis6w rolnych oraz

prowadzenie spraw w zakresie melioracji szczeg6+owych

wsp6tpraca

z

Urzqdem Statystycznym

w

ludnoSci

i mieszkari,

8.
9.

prowadzenie spraw w zakresie szacowania strat

i szk6d zwiqzanych z wystqpowaniem

klqsk 2ywiotowych,

wsp6lpraca z Pomorskq lzbq Rolniczq oraz prowadzenie spraw zwiqzanych z zabezpieczeniem od strony
organizacyjnej

i technicznej prawidtowego przeprowadzenia wybor6w do izb rolniczych,

10. prowadzenie spraw zwiqzanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolnik6w,
11. wsp6tpraca ze Starostwem Powiatowym i Pomorskq lzbq Rolniczq dotyczqca dziatalnoSci

k6t towieckich

na terenie Gminy,
nadz6r nad plantacjami choinek oraz gospodarkq w lasach prywatnych,

12.
13. prowadzenie zadafr zwiqzanych z gospodarkqrybackqna terenie Gminy oraz wsp6tpraca z LGR Kaszuby,
14. wsp6lpraca z Okrqgowq Stacjq Chemiczno-Rolniczq w Gdafrsku w zakresie wykonania oceny zasobno5ci
i odczynu gleb w sktadniki mineralne w Gminie Sierakowice,

15.

przygotowanie programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt

i prowadzenie spraw wynikajqcych z jego realizacji,
15. wsp6tpraca z pracownikiem ds. obrony cywilnej w zakresie oceny zagro2efr wynikajqcych z dziatalno6ci
rolniczej,

17.
18.

realizowanie zadafiz zakresu dzier2awy grunt6w gminnych,
nadz6r nad tablicami intormacyjnymi w urzqdzie i przed nim.
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zadai Referatu Inwestycji i Dr6g naleiy:
1. W zakresie inwestycji, w szczeg6lno5ci:
Do

*

1) prowadzenie postQpowafi zwiqzanych z przygotowaniem irealizacjqzadari inwestycyjnych,
2) wsp6tpraca z Reteraiem ds. Unii Europejskiej w zakresie realizacji zato2eh Strategii Rozwoju Gminy,
3) wsp6lpraca z ReFeratami: Geodezji i Gospodarki Gruntami, Budownictwa, Unii Europejskiej, w zakresie
lworzenia i ewidencjonowania zasob6w gruntowych przeznaczonych na cele inwestycyjne,

4) wsp6tpraca

w zakresie opracowywania gminnych akt6w prawnych, w szczeg6lno6ci bud2etu, plan6w

zagospodarowania przestrzennego, celem zapewnienia zgodno6ci z przyjqtq Strategiq Rozwoju Gminy,

5)
2.

udzielanie inFormacji potencjalnym inwes[orom o realizowanych i projektowanych inwestycjach.

W zakresie gospodarki komunalnej, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie spraw w zakresie tworzenia i utrzymywania teren6w zielonych,
2) prowadzenie gospodarki wodno-Sciekowej na terenach pozarolniczych,
3) wsp6tpraca z Przedsiqbiorstwem Wodociqg6w i Kanalizacji w Sierakowicach w
Funkcjonowania gminnej intrastruktury wodociqgowej

zakresie

i kanalizacyjnej oraz pozostatej inFrastruktury.

, 3. W zakresie utrrymania i ochrony

1)

budynku Urzqdu, w szczeg6lno5ci:
zarzqd budynkiem Urzqdu wrazz przynale2nymi posesjami i parkingiem, w tym przygotowanie um6w

w zakresie medi6w, wywozu Smieci, telekomunikacji itp. oraz nadz6r nad ich realizacjq,

2l

organizowanie

i

przygotowanie remont6w

i

napraw, planowanie prac konserwacyjnych oraz nadz6r

nad realizacjq tych zadari,

3)
4)

zabezpieczenie mienia budynk6w,

zapewnienie prawidtowego Funkcjonowania systemu alarmowego, systemu przeciwpo2arowego oraz

instalacji teleinFormatycznej w Urzqdzie,

5) przeprowadzanie okresowych
bezpieczeristwa

i doralnych przeglqd6w stan6w bezpieczeristwa po2arowego, w ramach
i higieny pracy oraz w zakresie wynikajqcym z przepis6w prawa budowlanego oraz

podejmowanie dzialari celem usuniqcia uchybiefr w tym zakresie,

5)

przeprowadzenie

lub organizacja innych badafr

dotyczqcych zabezpieczen ia

b

i

kontroli wynikajqcych

z

odrqbnych przepis6w

udyn k6w u2ylecznoSci pu blicznej,

7)

zaopatrywanie pomieszczeri w sprzqt

8)

prowadzenie ksiqgi obiektu budowlanego dot. budynku Urzqdu.

i

inslrukcje przeciwpo2arowe, systemu przeciwpo2arowego oraz

instalacji teleinformatycznej w Urzqdzie,

4. W zakresie drogownictwa, w szczeg6lno5ci:
1) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania prawidtowej eksploatacji dr6g gminnych oraz urzqdzeri
z nimi zwiqzanych (chodniki, kanalizacji odwadniaj4cych drogi),

2)
3)
4)

przygotowanie dokumentacji dotyczqcej zaliczania dr6g i ulic do poszczeg6lnych kategorii,
nadz6r nad remontami i eksploatacjq dr6g gminnych,

prowadzenie spraw

w

zakresie zarzqdzania drogami gminnymi zgodnie

z

ustawq

o

drogach

publicznych a w szczeg6lno6ci:

a)

okreSlenie warunk6w korzyslania z dr6g, uzgadnianie projekt6w przylEczy urzqdzeri inFrastruktury

z

polrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz wydawanie zgody na zajqcie pasa drogowego wraz z ustaleniem optat za zajqcie pasa i za
technicznej niezwiqzanej

umieszczen ie in Frastruktury technicznej,

b)

wydawanie warunk6w technicznych dla zjazd6w

z dr6g gminnych oraz uzgadnianie ich projekt6w

i lokalizacji,

c)

uzgadnianie wszelkich inwestycji przebiegajqcych w drogach gminnych,

d)

oznakowanie poziome i pionowe dr6g,

#.

5)
6)

prowadzenie rejestru dr6g gminnych,
prowadzenie dokumentacji

i

zapewnienie kontroli technicznej oraz sprawno6ci gminnych obiekt6w

drogowych.

5. W zakresie oSwietlenia miejsc publicznych i dr6g, w szczeg6lnoSci:

1) planowanie

o6wietlenia dr6g i miejsc publicznych,

2l wsp6tdziatanie

ze slu2bami utrzymujqcymi urzqdzenia o6wietleniowe w sprawno5ci technicznej,

3) wsp6tpraca z ReFeratem Ochrony Srodowiska

w zakresie opracowania

zalo2eh planu zaopatrzenia

w ciepto, energiq elektrycznq i paliwa gazowe.

6. W zakresie transportu zbiorowego, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie spraw w zakresie koordynacji rozktad6w jazdy,
2) koordynowanie Funkcjonowania transportu zbiorowego.
7.

W zakresie ochrony

1)

ludnoici i zarzqdzania kryrysowego, w szczeg6lno5ci:

wsp6tpraca z pracownikiem ds. obrony cywilnej w zakresie oceny zagro2efi wynikajqcych z zakresu
zadafi reFeratu.

s24
Do zadari Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. gospodarowania mieniem komunalnym nalely:
1. W zakresie gospodarowania lokalami oraz budynkami mieszkalnymi oraz lokalami uiytkowymi,
bqdqcymi w zasobach 6miny, w szczeg6lno5ci:

1)
2)

administrowanie, gospodarowanie i zarzqdzanie lokalami oraz budynkami mieszkalnymi,
prowadzenie spraw w zakresie zawierania

i rozwiqzywania um6w o najem lokali

socjalnych i zamiennych,

3)

prowadzenie spraw

w

zakresie ustalania stawek czynsz6w

mieszkalnych, w tym

i optat niezale2nych

od

wta6ciciela

za lokale mieszkalne, u2ytkowe oraz budynki,

4)

prowadzenie postqpowafr egzekucyjnych

w

sprawach lokalowych

i

usuwanie skutk6w samowoli

lokalowej,

5)
6)
7)

realizowanie spraw w zakresie zarzqdu nieruchomo5ciami wsp6lnymi,
prowadzenie gospodarki lokalami u2ytkowymi bqdqcymi w zasobie Gminy, w szczeg6lno6ci zawieranie

i rozwiqzywanie um6w, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa,
prowadzenie postqpowafi
sprawie
rozpatrywanie wniosk6w

w

i

o

przyznanie dodatk6w

o

przyznanie dodatk6w

mieszkaniowych,

8)

rozpatrywanie wniosk6w

i

prowadzenie postqpowafr

w

sprawie

energelycznych.

2. W zakresie realizacji wydatk6w poni2ej prog6w okreSlonych
zam6wieri publicznych, w szczeg6lno6ci:

w art.4 pkt 8

Ustawy Prawo

1) prowadzenie ewidencji wydatk6w poni2ej prog6w okre6lonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zam6wieri
Publicznych z uwzglqdnieniem przedmiotu zam6wienia,

2)

akceptowanie zaciqgniqcia zobowiqzania pod kqlem zgodnoSci z przepisami Ustawy Prawo Zam6wiefr
Publicznych.

3. Wystawianie faktur z bie2qcej dzialalnoSci Gminy, w szczeg6lnoSci:

1) Faktur VAT,
2) taktur korygujqcych,
3) dowod6w wewnqtrznych,

s

4)

not korygujqcych.

4. Prowadzenie rejestru sprzeda2y VAT.
5. Prowadzenie spraw zwiqzanych

z

Zaktadourym Funduszem Swiadczei Socjalnych,

w szczeg6lno5ci:

1) przygotowywanie

projektu planu wydatk6w Finansowanych

z

Zaktadowego Funduszu Swiadczeri

Socjalnych,

2)
3)

prowadzenie dziatalno6ci socjalnej,

sprawowanie biezqcej kontroli nad prawidtowo6ciq przeznaczenia Srodk6w z Zaktadowego Funduszu
Swiadczefr Socjalnych,

4)

przygotowywanie inFormacji zwiqzanych

z

tunkcjonowaniem Zaktadowego Funduszu Swiadczeri

Socjalnych.

6. Prowadzenie ksiqgowoSci i bie2qcych rozliczefi Kasy Pomocy Kole2eiskiej.
7. Prowadzenie rejestru wydanych zaiwiadczefi o stanie majqtkowym oraz
w podatkach i optatach.
8. Sprawowanie opieki nad obiektami grobownictwa i cmentarnictwa wojennego.

o

niezaleganiu

s25

zadai Pelnomocnika ds. przeciwdziatania alkoholizmowi naleiy:
1. W zakresie dziatai dotyczEcych przeciwdziatania alkoholizmowi i narkomanii, w szczeg6lnoSci:
1) dziatanie na Eecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trze2wo3ciowej, szukanie poparcia dla
Do

dziatania na Eecz zmniejszania rozmiar6w problem6w alkoholowych,

2)

przeprowadzanie analizy problem6w alkoholowych

i slanu

zasob6w w dziedzinie ich rozwiqzywania na

terenie Gminy,

3)

wsp6tpraca z Gminnq Komisjq w zakresie:

a)
b)

i

przygotowywania gminnego programu proFilaktyki rozwiqzywania problem6w alkoholowych
i zapobiegania narkomanii wraz z projektem harmonogramu jego wykonania,
przygotowanie sprawozdania z wykonania gminnego programu proFilaktyki rozwiqzywania

i

problem6w alkoholowych i zapobiegania narkomanii,

4)
5)

przedstawienie Radzie Gminy sprawozdari z realizacji zadafi,
bie2qca koordynacja zadafi wynikajqca z Gminnego Programu proFilaktyki

i rozwiEzywania problem6w

alkoholowych i zapobiegania narkomanii,

6) wsp6tpraca z

instytucjami

i

organizacjami dziatajqcymi

w

sFerze proFilaktyki

i

rozwiqzywania

problem6w alkoholowych,

7)
8)

i propagowanie na terenie gminy og6lnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
Bie2qca ewaluacja i wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiqzywania problem6w

wdra2anie

alkoholowych.

2.

W zakresie ochrony zdrowia, w szczeg6lno5ci:

1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i
prowadzenie dziatari protilaktyczno

2) wsp6tpraca z innymi samorzqdami

-

promocji zdrowia,

w tym analiza

potrzeb zdrowotnych,

promocyjnych, opracowywanie program6w proFilaktycznych,

oraz Wojewodq w zakresie spraw zwiqzanych z ochronq zdrowia.

s26
Do zadari Petnomocnika W6jta ds. os6b niepetnosprawnych nale2y, w szczeg6lno5ci:

+

1.

reprezentowanie interes6w ipotrzeb os6b niepetnosprawnych wobec W6jta Gminy, Rady Gminy ikomisjt

statych Rady Gminy, a tak2e wobec Gminnej Komisji Przeciwdziatania Alkoholizmowi oraz Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie,

2.

w imieniu os6b niepetnosprawnych do instytucji, w kt6rych zatatwiane sq wa2ne zyciowo
sprawy niepetnosprawnych, takich jak plac6wki ochrony zdrowia i rehabilitacji, instytucje
ubezpieczeniowe (ZUS i inne), Paristwowy Fundusz Rehabilitacji 0s6b Niepetnosprawnych i inne Fundacje,
wsp6tpraca z organizacjami pozarzqdowym, skupiajqcymi osoby niepetnosprawne, na terenie Gminy
i poza niq, wspomaganie tych organizacji w realizowaniu ich statutowych cel6w, zwlaszcza w odniesieniu
wystqpowanie

3.

do mieszkairc6w Gminy Sierakowice,

4.

praca socjalna w Scistym wsp6tdziataniu z pracownikami Gminnego 0Srodka Pomocy Spolecznej
w Srodowiskach, gdzie mieszkajq osoby niepetnosprawne,

5.

organizowanie Form spqdzania czasu sprzyjajqcych integracji os6b niepetnosprawnych z petnosprawnymi,
ksztattowanie wta6ciwych postaw wobec niepetnosprawnych, w tym w ich Srodowisku zamieszkania.
s27

Do zadafi Dziatu Swiadczef Rodzinnych naleiy, w szczeg6lnoSci:

1.

zakresu przepis6w o Swiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy paistwa
w wychowaniu dzieci 500+, ustawy 'za 2yciem" oraz uslawy Karta Du2ej Rodziny w tym: prowadzenie
postqpowari z zakresu ich przyznawania, wstrzymania lub zawieszenia,
wykonywanie zadari organu wta6ciwego dtu2nika organu wta5ciwego wierzyciela wynikajqcych
wykonywanie zadair

z

i

2.

z przepis6w ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w,

3.
4.

planowanie 6rodk6w w bud2ecie gminy na realizacjq zadafr wymienionych w pkt 1 i 2,
wsp6tdziatanie z organami administracji pafistwowej i samorzqdowej policjq, prokuraturq, sqdami itp.

s28
obrony
cywilnej nale2y:
Stanowiska
Pracy
ds.
Do zadafi Samodzielnego
1. W zakresie obrony cywilnej i ochrony ludnoSci, w szczeg6lno6ci:

1)

organizowanie dziatafr wynikajqcych z realizacji plan6w obrony cywilnej Gminy oraz uaktualnianie ich
stosownie do zaistniatych potrzeb i sytuacji,

2)

zbieranie

i analizowanie

danych

z zakresu

obrony cywilnej oraz przedstawianie szetowi obrony

cywilnej wniosk6w do akceptacji celem podjqcia odpowiednich do sytuacji decyzji,

3)

wsp6tdzialanie

z

zespotem ds. przyjqcia ludnoSci

w

opracowaniu dokument6w oraz

w

realizacji

element6w roz6rodkowania ludnoSci.

4) prowadzenie nadzoru nad tormacjami obrony cywilnej w zakresie osiqgania przez nie gotowo6ci
do dziatania,

5)

i

zakresie koordynacji dzialania sit Srodk6w obrony cywilnej w czasie
prowadzenia akcji ratunkowych oraz wsp6tdziatanie organ6w i sit obrony cywilnej z organami
i jednostkami wojskowymi w zakresie wzajemnych Swiadczefi,

wykonywanie zadafr

6) organizowanie i

w

zapewnienie dziatania element6w powszechnego ostrzegania i alarmowania

o zagrozeniu uderzeniami z powietrza ska2eniami,

7)

organizowanie dziatania element6w systemu wykrywania ska2eh

i

sprawowanie nadzoru nad tym

systemem,

S)

inicjowanie

i

nadzorowanie przedsiqwziqi

w zakresie modernizacji, budowy oraz odbudowy budowli

4*

ochronnych, urzEdzefi specjalnych oraz ich wykorzystanie w warunkach szczeg6lnych,

9)

nadzorowanie wykonywanie przedsiqwziqi

w

zakresie zaciemniania wsi, zaklad6w pracy oraz

wygaszan ia oSwi ellen i a zewnq trznego w warun kach zagro2en i a powietrznego,

10) nadzorowanie realizacji przedsiqwziqi w zakresie zwiqkszania odporno6ci izapewnienia

ciqgtoSci

Funkcjonowania zaktad6w pracy,

11) uczestniczenie w organizacji zaopatrzenia sit obrony cywilnej w sprzqt lechniczno-wojskowy
i specjalistyczny orcz Srodki ochrony indywidualnej ludnoSci przed broniq masowego ra2enia, a tak2e
i

12)

nspirowan ie wykonaws [wa Srodk6w zastqpczych,

nadzorowanie realizacji przedsiqwziqi

w zakresie przekazywania materiat6w

i

sprzq[u z gospodarki

narodowej na rzecz obrony cywilnej,

13) naktadanie na mieszkafrc6w oraz zaktady pracy obowiqzku wykonywania Swiadczeri osobistych
i rzeczowych na :zeczobronno6ci kraju i ochrony przeciwpo2arowej,
14) wsp6tdziatanie w organizacji tqczno6ci na potrzeby kierowania obronq cywilnq i w czasie prowadzenia
akcji ralunkowych,

15) planowanie

i

organizacja szkolenia formacji obrony cywilnej

i ludno5ci w zakresie powszechnej

samoobrony,

15) przygotowanie dokumentacji oraz udziat w pracach komisji kwaliFikacji wojskowej,
17) planowanie wydatk6w na obronq cywilnq,
18) organizacja dorqczenia kart powotania do odbycia iwiczeir wojskowych o:'az rozplakatowanie
obwieszczeri o powotaniu do czynnej stu2by wojskowej w razie ogtoszenia mobilizacji i w czasie
wojny.

2.

i zarzqdzania kryzysowego, w szczeg6lno5ci:
prowadzenie rozpoznania, prognozowanie i monitorowanie zagro2efi,
realizowanie procedur i program6w reagowania w czasie stanu klqski 2ywiotowej,
opracowanie, doskonalenie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarzqdzania Kryzysowego,

W zakresie bezpieczeistwa

1)
2)
3)
4)
5)

przygotowanie warunk6w umo2liwiajqcych koordynacjq pomocy humanitarnej,
koordynowanie dziatari realizowanych wsp6lnie z sqsiednimi gminami, Starostwem Powiatowym oraz
Pomorskiem Urzqdem Wojew6dzkim,

5)

realizowanie polityki inFormacyjnej zwiqzanej ze stanem klqski 2ywiotowej.

3. W zakresie obronnoSci kraju, w szczeg6lnoici:

1)

ludno6ci

i

w

zakresie umacniania obronnoSci Rzeczpospolitej Polskiej, przygotowania
mienia narodowego na wypadek zagro2enia wojny oraz wykonanie innych zadafr

prowadzenie spraw

i

w ramach powszechnego obowiqzku obrony,

2) wykonywanie zadai zwiqzanych z obronq cywiln4
3) wsp6tdzialanie z organami wojskowymi,
4) prowadzenie spraw z zakresu zakwaterowania sit zbrojnych.
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pracy
Do zadafi Samodzielnego Stanowiska
ds. ochrony przeciwpo2arowej nale2y, w szczeg6lnoici:

1. sprawowanie nadzoru nad sprawno6ciq sprzqtu

po2arniczego, ratowniczego, silnikowego

i

tqcznoSci

w podleglych jednostkach 0SP,

2. prowadzenie podstawowej ewidencji sprzqtu silnikowego, transportowego, tqcznoSci
specjalistycznego, bqdqcego na wyposa2eniu OSP,

i

innego

3. prowadzenie

dokumentacji zwiqzanej z eksploatacjq oraz naprawami, przeglqdami

silnikowego, transportowego

i

konserwacjq sprzqtu

i ratowniczego,

4. nadz6r nad prawidtowym wydatkowaniem 6rodk6w bud2etowych w zakresie 0SP,
5. prowadzenie magazynu sprzqtu obrony cywilnej i zarzqdzania kryzysowego,
6. wydawanie i rozliczanie (miesiqcznych, kwartalnych) kart pracy samochod6w
silnikowego,

7. realizowanie zakup6w niezbqdnego sprzqtu

i

wyposazenia

po2arniczych

dla OSP zgodnie

z

planami

i sprzqtu
rzeczowo

Finansowymi oraz uzupetnianie na biezqco zuzytego w czasie dziatai ratowniczych wyposa2enia,

8. przygotowywanie plan6w wydatk6w

biezqcych, zakup6w inwestycyjnych

i inwestycji na rok nastqpny

(na podstawie otrzymywanych preliminarzy wydatk6w z jednoslek 0SP),
kierowanie na okresowe badania lekarskie sira2ak6w i kierowc6w z jednostek OSP,

9.
10. kierowanie na niezbqdne szkolenia specjalistyczne cztonk6w OSP i rozliczanie tych szkolefi,
11. wsp6tuczestniczenie w organizacji 0g6lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po2arniczej i Gminnych Zawod6w
Sportowo-Po2arn i czych,

12. udziat w zebraniach jednostek OSP oraz Zarzqdu 0ddziatu Gminnego Z0SP RP,
13. rozliczanie czasu pracy kierowc6w - konserwator6w w systemie miesiqcznym,
14. udziat w pracach zespotu powypadkowego je2eli wypadkowi w dzialaniach ratowniczych lub

szkoleniach

ulegt stra2ak,

15. przestrzeganie dyscypliny bud2etowej w zakresie

gospodarnego wydawania

i

terminowego rozliczania

Srodk6w tinansowych przeznaczonych na ochronq ppoz,

15. wsp6tpraca z Komendq Powiatowq Pafistwowej Strazy Po2arnej w zakresie pozyskiwania, rozliczania
i realizacji zakup6w niezbqdnego sprzqtu i wyposa2enia w ramach doFinansowari uzyskiwanych z KSRG
i KG PSP,
17. wsp6tdzialanie z Inspektorem ds. 0C w zakresie planowania i realizacji zadafr zwiqzanych
zbezpieczefistwem i zarzqdzaniem kryzysowym oraz obronq cywilnq.

s30
Do

zadai Urzqdu Stanu Cywilnego nale2y, w szczeg6lno6ci:

1.

prowadzenie Rejestru Stanu Cywilnego oraz Rejestru Uznafr dot. urodzeri, matzefistw izgon6w, dla
zdarze'6, kt6re nastqpity w okrqgu jego dziatania oraz na wniosek os6b zainteresowanych dla zdarzei,

kt6re nastqpity za granicq, a dot. mieszkaric6w lub os6b zarejestrowanych w polskich rocznikach lub
ksiqgach stanu cywilnego,

2.
3.

prowadzenie akt zbiorowych i skorowidz6w do rocznik6w

i ksiqg stanu

cywilnego,

przechowywanie, konserwacja oraz przekazywanie do Archiwum Pafistwowego 100-letnich (dot. urodzeri)
oraz 80-letnich (dot. mat2eistw i zgon6w) ksiqg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

4.

i

przypisk6w
aktualizowanie przechowywanych ksiqg otaz wpisywanie wzmianek dodatkowych
na podstawie wyrok6w, postanowieri sqdowych, decyzji administracyjnych, zawiadomieri oraz akt6w
stanu cywilnego intormacji przekazywanych Wzez inne USC, w tym o6wiadczeri woli os6b

i

zainteresowanych,

5.

przyjmowanie oSwiadczefr woli okre6lonych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym

i

opiekuriczym,

w tym o wstqpieniu w

zwiEzek mat2eriski,

o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska

noszonego przed Slubem, o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska mq2a matki,

6.

wydawanie odpis6w z rocznik6w

i ksiqg stanu cywilnego

oraz wymaganych za5wiadczeri,

s

7.

dokonywanie w rejestrze PESEL zmian z zakresu stanu cywilnego, wynikajqcych z prawa o aktach slanu

cywilnego oraz innych przepis6w resortowych,

a

dotyczqcych rejestracji stanu cywilnego,

w

tym

aktualizacji zmian imion i nazwisk,

8.
9.
10.
11.

wydawanie decyzji i pism wynikajqcych z przepis6w prawa o aktach stanu cywilnego,
wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk,
wykonywanie zadafi wynikajqcych z Konkordatu pomiqdzy Stolicq Apostolskq a RP,
przygotowanie iorganizacja uroczystoSci zwiqzanych z uhonorowaniem jubileuszy dlugoletniego po2ycia
mat2eirskiego oraz setnych urodzin mieszkafrc6w Gminy lub urodzeri wieloraczk6w,

12,

sporzqdzanie miesiqcznych sprawozdari statystycznych

do GUS oraz okresowych sprawozda6 wedtug

potrzeb organu nadzoru do Wojewody.

s31

1.

Do zadafi Radcy Prawnego naleiy, w szczeg6lnoSci:

1) 5wiadczenie pomocy prawnej Radzie, W6jtowi i kom6rkom organizacyjnym urzqdu,
2) opiniowanie pod wzglqdem Formalno-prawnym projekt6w uchwat Rady,
3) udzielanie porad i konsultacji prawnych kom6rkom organizacyjnym urzqdu,
4) sporzqdzanie opinii prawnych,
5) wystqpowanie w charakterze petnomocnika przed sqdami i urzqdami.

2.

Regulamin obstugi prawnej urzqdu stanowi zatqcznik nr 2 do Regulaminu.

s32
Do zadafi Koordynatora ds. Sportu nale2y, w szczeg6lnoSci:

1.
2.
3.
4.

tworzenie warunk6w, w tym organizacyjnych sprzyjajEcych rozwojowi sportu,
realizacja zadari wynikajqcych z ustawy o sporcie,
nadz6r nad gminnq inFrastrukturq sportowo-rekreacyjnq,

zapewnienie bezpieczefrstwa os6b ptywajqcych, kqpiqcych

sie

w miejscach wyznaczonych

oraz

uprawiajqcych sporty wodne,

5.

wsp6tpraca z organizacjami pozarzEdowymi w zakresie sportu,

w tym wsp6tpraca w zakresie

realizacji

zadari zleconych w tormie, o kt6rej mowa w ustawie o po2ytku publicznym i wolontariacie.

s33

w szczeg6lnoSci:
redagowanie miesiqcznika ,Wiadomo5ci Sierakowickie' w oparciu o zgromadzony materiat,
udziat w imprezach kulturalnych, uroczystoSciach gminnych celem przedstawienia relacji na tamach

Do zadari Redakcji ,,Wiadomo6ci Sierakowickie" nale2y,

1.
2.

czasopisma,

3.
4.

wsp6tpraca z Firmq zewnqtrznq w zakresie sktadu graFicznego oraz wydruku czasopisma,
kolporta2 czasopisma na terenie Gminy.

s34
Do zadari Audytora Wewnqtrznego nale2y, w szczeg6lno6ci:
ocena zgodno6ci prowadzonej dziatalno6ci z przepisami prawa oraz obowiqTujqcymi

1.

w

jednostce

procedurami wewnqtrznymi,

2.

ocena celowo6ci

i

gospodarno6ci podejmowanych dziatari

w zakresie system6w zarzqdzania i kontroli,

+

w

szczeg6lnoSci dokonywania oceny systemu gromadzenia 6rodk6w publicznych

gospodarowania mieniem oraz przestrzeganie celowoSci

i

dysponowania nimi,

i oszczqdnoSci w dokonywaniu

wydatk6w,

uzyskiwanie mo2liwie najlepszych eFekt6w w ramach posiadanych 6rodk6w oraz przestrzeganie termin6w
realizacji zadari i zaciqgania zobowiqzaft,

3.
4.
5.
6.

identyFikacja i analiza obszar6w ryzyka w zakresie dziatania jednostki,
przygotowanie planu audytu wewnqtrznego i jego realizacji,
sporzqdzenie sprawozdafr z przeprowadzonego audytu wewnqtrznego oraz wykonania planu audytu,

prowadzenie dokumentacji audytu wewnqtrznego,

w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadari

audytowych,

7.

wykonywanie czynnoSci doradczych, w tym sktadanie wniosk6w, majqcych
Funkcjonowanie jednostki, jako czq6i zadania audytowego lub na wniosek W6jta,

8.
f.

ocena Funkcjonowania kontroli zarzqdczej w Urzqdzie oraz jednostkach podlegtych i nadzorowanych,

10.

przygotowywanie intormacji

inFormowanie W6jta

o

na celu

usprawnienie

stwierdzonych naruszeniach prawa i dyscypliny tinans6w publicznych,

i

dokument6w zwiqzanych

z

prowadzeniem audytu wewnqtrznego na

wniosek Ministra Finans6w,

11. monitorowanie zleconych

przez audytora wewnqtrznego dziatafr naprawczych po przeprowadzeniu audytu

wewnqtrznego,

12. wsp6tpraca

z jednostkami podlegtymi nad propozycjami zmian organizacyjnych

i administracyjnych

oraz

nad przygotowaniem nowych zarzqdzefi i procedur wewnqtrznych, a takze ich opiniowanie.

RozDzlAt vll
Zakresy crynnoici, uprawniei i odpowiedzialnoSci stanowisk pracy
s35

w

1.

Pracownicy zatrudnieni

2,

Zakres czynno5ci obejmuje szczeg6towe okre6lenia wykonywanych przez pracownika zadafr

Urzqdzie zobowiqzani sE posiadae zakresy czynnoici, uprawnieri
i odpowiedzialno6ci pracownik6w w celu zapewnienia optymalnej realizacji zadari.

i

czynno6ci

oraz jego uprawnienia i zakres odpowiedzialno5ci.

3.

Zakres czynno5ci ustala bezpo6redni przeto2ony.

RozDztAt vlll
Zasady podpisywania pism i dokument6w
s35

1.

Do podpisu W6jta zastrzezone sq w szczeg6lno6ci:

1) pisma, dokumenty i decyzje w sprawach nale2qcych do jego wytqcznej wtaiciwoSci,
2) protokoly kontroli przeprowadzonych w Urzqdzie przez jednostki zewnqtrzne,
3) decyzle w sprawach osobowych pracownik6w,
4) pisma i dokumenty kazdorazowo zastrze2one (np. w dekretacji) przez W6jta do jego podpisu,
5) korespondencja kierowana do:

2.

a) Prezydenta RP i Kancelarii Prezydenta RP,
b) Sejmu RP i Senatu RP,
c) Rzqdu RP i Premiera RP,
d) Najwy2szej lzby Kontroli i innych organ6w kontroli specjalistycznej.
Zastqpca W6jta podpisuje pisma i dokumenty w zastqpstwie W6jta w czasie jego

nieobecno3ci

w pracy

,cs.l

na podstawie odrqbnego upowa2nienia.

s37

i Skarbnika nale2y w szczeg6lno6ci:
dokument6w zaslrzezonych do wta6ciwoSci W6jta, a zwiqzanych

Do wytqcznej kompetencji Zaslqpcy W6jta, Sekretarza

1. paratowanie pism

i

z

zakresem

wykonywanego Wzez nich nadzoru,
podpisywanie pism i dokument6w wynikajqcych z dokonanego podziatu zadafr

2.
i kompetencji,
3. podpisywanie, na podstawie odrqbnego pisemnego upowaznienia wydanego pvez W6jta,

decyzji

w indywidualnych sprawach z zakresu adminislracji publicznej.
s38
1. Kierownicy ReFerat6w izastqpca kierownika podpisujqpisma i dokumenty, z zakresu dziatania reterat6w
nie zastrze2one do wta6ciwo6ci organ6w Gminy, Zastqpcy W6jta, Sekretarza i Skarbnika.

2.

Kierownicy Reterat6w i zastqpca kierownika podpisujq na podstawie odrqbnego pisemnego upowa2nienia
wydanego przez W6jta, decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

s39
Uprawnienia poszczeg6lnych pracownik6w do podpisywania pism
zawierajqcych dane osobowe

sq

uregulowane

i

dokument6w, udostqpniania inFormacji

w indywidualnych zakresach czynnoSci na podstawie

upowa2nienia wydanego przez W6jta.

s40

1, 0rganizacjq prac kancelaryjnych Urzqdu okre6la rozporzqdzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w
zaktadowych (Dz.U.22011r. Nr 14, poz.67 zp62n.zm).

2. Inne czynno5ci, zwiqzane z obstugq kancelaryjnq i obiegiem akt nie uregulowane instrukcjq okre5la W6jt.
3. 0rganizacjq kontroli wewnqtrznej i zewnqtrznej okre6la Procedura Przeprowadzenia Kontroli stanowiqca
zatqcznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

RozDztAt tx
Obieg dokument6w
s41

1.

Czynno5ci

o charakterze puygotowawczym itechniczno-kancelaryjnym wykonujq reteraty isamodzielne

stanowiska we wtasnym zakresie.

2. Obstugq kancelaryjnq

zwiqzanq z przygotowaniem, wysytaniem

i

dorqczaniem przesytek wykonuje reFerat

Organizacyjny, tj. Biuro Podawcze,

s42
Na wniosek Skarbnika W6jt okre6la zasady obiegu

i kontroli
s43

1.

W Urzqdzie prowadzone jest archiwum zaktadowe.

dowod6w ksiqgowych.

s

2. Tasady gromadzenia, przechowywania ewidencjonowania oraz udostqpniania akt archiwalnych okreila
W6jt - z uwzglQdnieniem postanowieri Instrukcji archiwalnej, bqdqcej zatqcznikiem do rozporzqdzenia,
o kt6rym mowa w S40 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

s44
Zasady poslqpowania z dokumentami niejawnymi okre6lajq przepisy szczeg6lne.

RozDzlAt x
Zasady opracowywania i wydawania akt6w prawnych

1.

Projekty akt6w prawnych Rady

iW6jta

s45
przygotowujq Reteraty iSamodzielne Stanowiska pracy ka2dy

w zakresie swojego dziatania.

2. W przypadku konieczno6ci uczestnictwa w opracowaniu projekt6w prawnych wiqcej ni2 jednej

kom6rki

organizacyjnej Urzqdu, Sekretarz w porozumieniu z W6jtem lub Zastqpcq W6jta lub Skarbnikiem, wyznacza
kom6rkq organizacyjnq wiodqcq i odpowiedzialnq za koordynacjq dziatair.

3. 7a przygotowanie terminowego

i

prawidtowego pod wzglqdem merytorycznym projektu uchwaty

odpowiada kierownik wta6ciwego reteratu lub pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku.

RozDzlAt xl
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i zatatwiania skarg, wniosk6w oraz interpelacji
s46

1. Skargi iwnioski mogq byt

wnoszone

w

kazdej dogodnej dla wnoszqcego Formie dozwolonej prawem,

w tym ustnie do protokotu.

2. Przyjmowanie pisemnych skarg i wniosk6w odbywa siq w Sekretariacie urzqdu w godzinach
3. Skargq ustnq przyjmuje i sporzqdza protok6t Sekretarz.
4. Koordynacjq i nadz6r nad rozpatrywaniem skarg i wniosk6w sprawuje Sekretarz.

1. Petent6w w

s47
przyjmujq
sprawie skarg iwniosk6w

w

pracy Urzqdu.

godzinach pracy Urzqdu W6jt, Zastqpca W6jta

i Sekretarz.

2.

Pozostali pracownicy przyjmujq petent6w codziennie w godzinach pracy Urzqdu.

s48

1. Skargi i wnioski rozpatruje siq bez zbqdnej zwtoki.
2. Skargi i wnioski wymagajqce zbierania dowod6w, inFormacji lub wyja3nieri powinny byi

zatatwiane

najp6lniej w terminie 1 miesiqca od daty ich wptywu.
s49

1.
2. Rejestr prowadzony jest w Formie papierowej.
3. Kierownicy ReFerat6w i pracownicy zatrudnieni na
Rejestr skarg i wniosk6w prowadzi Sekretarz.

natychmiastowego zgtoszenia skarg
skarg i wniosk6w.

i

majq obowiqzek
wniosk6w do Sekretarza celem zaewidencjonowania w rejestrze
samodzielnych stanowiskach

#
Zalqcznik Nr 1
do Regulominu 1rganizacgjnego
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Zalqcznik Nr 2

do Regulaminu )rganizacgjnego
Urzqdu Gming Sierakowice

z dnia 1 czerwco 2017

r.

REGULAMTN OBSTUGT PRAWNEJ ORCANoW 6M|NY I URZEDU

RozDzlAt I
Organizacja obstugi prawnej
S1

1. Obstugq prawnq 0rgan6w Gminy

i

Urzqdu wykonujq Radca Prawny zatrudniony na podstawie umowy

o pracQ lub kancelaria prawna pracujqca na zlecenie Gminy.

2. Je2eli w niniejszym

Regulaminie mowa

o

Radcy Prawnym, nale2y przez

lo rozumie( r6wniez Adwokata

z kancelarii prawnej pracujqcej na zlecenie Gminy.

3. Opinie Radc6w

Prawnych wyra2one w sprawach wykladni przepis6w prawnych, sq dla pracownik6w Urzqdu

i organ6w Gminy wiq2qce.
s2

1. Urzqd zapewnia radcom prawnym lub pracownikom kancelarii prawnej pomoc biurowq.
2. Urzqd zapewnia radcom prawnym lub pracownikom kancelarii prawnej warunki niezbqdne
do wykonywania powierzonych czynnoSci, a w szczeg6lno6ci zapewnia pomieszczenie zaopatrzone
w niezbqdne akty normatywne i literaturq prawniczq oraz zaopatrzenie materiatowo-kancelaryjne.
RozDztAt ll
Zakres obstugi prawnej
s3
Zakres obstugi prawnej obejmuje, w szczeg6lno6ci:

1.

udzielanie pomocy prawnej,

w

szczeg6lno5ci porad, inFormacji

iwyja6niefi oraz sporzqdzanie opinii

prawnych, w sprawach Urzqdu na wniosek organ6w Gminy i pracownik6w na stanowiskach kierowniczych

i samodzielnych,

2.
3.

ocenq skutk6w prawnych zamierzonych lub dokonanych czynno5ci prawnych,

inFormowanie W6jta, wlaSciwych kom6rek organizacyjnych, Radq o nowo wydanych przepisach prawnych
istotnych dla Gminy,

4.

wystqpienie

w

charakterze petnomocnika Urzqdu

w

postqpowaniu sqdowym, administracyjnym oraz

przed innymi organami orzekajqcym i,

5.

udzielanie porad

6.
7.
8.

opinii lub zajqcia stanowiska w sprawach spornych,
intormowanie odpowiednich stanowisk o stwierdzonych taktach naruszenia przepis6w prawnych,
redagowanie pism procesowych iodwotari od orzeczefi zapadtych w toku postqpowania,
wystqpowanie w zastqpstwie Gminy przed sqdami innymi organami orzekajqcymi, wsp6lnie

i wskaz6wek

pracownikom Urzqdu, co do sposobu zbierania materiat6w do wydawania

i

z kompetentnym pracownikiem Urzqdu,

9.

opiniowanie pod wzglqdem tormalno

-

prawnym projekt6w uchwat,

10. opiniowanie pod wzglqdem tormalno prawnym projekt6w um6w i porozumiefr,
11. zwracanie uwagi przy opiniowaniu um6w iporozumieri na ich zgodno6i z obowiqzujEcymi
oraz nale2yte zabezpieczenie interes6w Gminy.

przepisami

s

RozDztAt ill
Opinie prawne
s4

1.
2.

Radca prawny wydaje opinie prawne na wniosek.
Do wystqpienia z wnioskiem uprawnieni sq:

1) Przewodniczqcy Rady Gminy,
2) Przewodniczqcy komisji statych Rady,
3) Radni,
4) W6jr,
5) Kierownicy poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych,
6) Pracownicy na samodzielnych stanowiskach.

3.
4.

Z wnioskiem o wydanie opinii wystqpuje siq na piSmie sktadajqc pod nim podpis wystqpujqcego.

Wniosek o wydanie opinii prawnej zawiera wskazanie przedmiotu niezgodno6ci lub wqtpliwo6ci prawnej
oraz wykaz zatqczonych dokument6w. Do wniosku nale2y dotqczyi wszystkie dokumenty jakie stwierdzajq

stan Faktyczny sprawy, gt6wnie dokumenty, kt6re majq zasadniczy wplyw na opiniq prawnE

s5
Radca prawny wydaje opinie prawne na pi6mie w terminie 14 dni od daty zto2enia wniosku z niezbqdnymi
dokumentami w sprawie. Odpowiada za treSi opinii prawnej w zakresie, jaki wynika z przedstawionych mu do
zaopiniowania dokument6w i opinii stanu Faktycznego.

s6

1.

Opinii prawnej wymaga siq w sprawach:

1)
2)

2.
3.

przy sporzqdzaniu projekt6w uchwat,
przy skierowaniu sprawy do sqdu lub innego organu orzekajqcego,

3) w skomplikowanych sprawach zwiqzanych z kodeksem pracy,
4) przy zawieraniu nietypowych um6w lub porozumiefi.
Radca Prawny lub Adwokat mo2e 2qdai od wta6ciwych kom6rek i pracownik6w Urzqdu wyja5nieft
i stosownych dokument6w niezbqdnych do wydania prawidtowej opinii.
W przypadku stwierdzenia zatatwiania spraw okreSlonych w ust. 1 z pominiqciem opinii prawnej, Radca
prawny lub Adwokat obowiqzany jest zawiadomii o tym wtaiciwe organy, ze zwr6ceniem uwagi
na mo2liwe tego konsekwencje.

4.

Radca prawny mo2e samodzielnie podjq( decyzjq

w

uzasadnionych przypadkach

o

o wsp6lnym reprezentowaniu Gminy w procesie

delegowaniu na rozprawe sqdowq

w

lub

charakterze petnomocnika lub

Swiadka wla6ciwego pracownika Urzqdu.

5.
6.

Radca Prawny kieruje sprawami spornymi na czas uzyskania prawomocnego wyroku lub decyzji.

Wykonanie prawomocnych wyrok6w, decyzji nale2y do kom6rki organizacyjnej, kt6ra skierowata sprawq
do Radcy Prawnego.

s7

1.

i prowadzenia spraw spornych w przypadku:
1) gdy stan taktyczny sprawy powstal z powodu zaistniatych uchybiefi Formalnych lub merytorycznych
przez kom6rkq zatatwiajEcE sprawQ w my5l obowiqzujqcych przepis6w prawa,
Radca Prawny mo2e odm6wi( przyjqcia

:G

2)

2.

gdy w my6l obowiqzujqcych przepis6w prawa droga sqdowa jest niedopuszczalna.

W ka2dym z przedstawionych przypadk6w w ust. 1 Radca prawny lub przedstawia sprawQ z opiniq
prawnq i wnioskami w celu podjqcia decyzji. Na wyralne polecenie W6jta czy te2 Rady, Radca prawny
jest zobowiqzany sprawQ poprowadzii wg. otrzymanych wskazari.

4-t

Zolqcznik Nr 3

do Regulaminu 1rganizacgjnego

u Gming Sierakowice
z dnia lczerwca 2017 r.

Urzqd

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

s1
Niniejszy Regulamin reguluje dziatalno5i kontroli wewnqtrznej i zewnqtrznej.

s2

1.

Kontrolq wewnqtrznq
w stosunku

2.

do

w

urzqdzie sprawuj+ W6jt, Zastqpca W6jta, Sekretarz, Kierownicy ReFerat6w

pracownik6w bezpo6rednio im podlegtych.

Nadz6r og6lny nad prawidtowym wykonywaniem ptzez pracownik6w czynno5ci nale2y do obowiqzk6w
W6jta bedZ w ustalonym zakresie Sekretarza.

3,

Kontrola wewnqtrzna mo2e miei charakter:

1)

2l

kontroli wstqpnej

-

polegajqcej na badaniu zamierzonych dyspozycji iczynno6ci przed ich dokonaniem

i ma ona na celu zapobieganie niepozqdanym lub nielegalnym dziataniom,
kontroli bie2qcej - polegajqcej na badaniu czynno5ci i wszelkich operacji gospodarczych, Finansowych
w loku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy wykonywanie to przebiega prawidtowo i zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, w czasie przeprowadzania kontroli bie2qcej sprawdza siq r6wnie2
pieniq2nych sktadnik6w majqtkowych oraz prawidtowo6i ich
rzeczywisty stan rzeczowych

i

zabezpieczenia przed kradzie24 zniszczeniem

4.

3) kontroli nastqpnej - obejmujqcej

i innymi

szkodami,

badanie dokument6w odzwierciedlajqcych czynno5ci ju2 dokonane.

0bowiqzki Kierownik6w w zakresie kontroli wewnqtrznej polegajq na bie2qcym sprawdzeniu prawidtowoSci
stosowania przepis6w prawa materialnego oraz przepis6w regulujqcych postqpowanie administracyjne,
udzielanie im wskaz6wek w tym zakresie, a w szczeg6lno6ci na sprawdzeniu:

5.

1) prawidtowo6ci zatatwiania spraw i obstugi interesant6w,
2) terminowoSci zatatwiania spraw,
3) terminowo6ci realizacji zadari oraz celowo5ci, legalno5ci oraz gospodarno6ci ponoszonych wydatk6w,
4) prawidtowoSci obiegu akt,
5) prawidtowo5ci prowadzenia spis6w spraw i rejestr6w spraw,
5) prawidtowo6ci pobierania optaty skarbowej,
7) prawidiowego stosowania przepis6w,
8) przestrzegania zasad zachowania, dyscypliny pracy przez pracownik6w.
Kontrola bie2qca pracownik6w na poszczeg6lnych stanowiskach pracy w reteratach nie podlega
do kum entowan i u poza szczeg6lnym i przypad kam i wykrycia n ieprawidtowoSci.
s3

1.

Kontrolq zewnqtrznq wykonujq w zakresie przyznanych przez W6jta petnomocnictw lub upowa2nie6:

1) Skarbnik w slosunku do jednostek nadzorowanych w wykonywaniu bud2etu oraz planu Finansowego dla
zadari paristwowych zleconych gminie oraz prowadzenia dzialalnoSci tinansowej przez jednostki
organizacyjne podporzqdkowane gm inie,

2) Sekretarz lub osoby upowa2nione

przez W6jta w stosunku do jednostek podporzqdkowanych w zakresie

{$

wta6ci wo6ci rzeczow ei,

3) Sekretarz lub osoba upowa2niona przez W6jta

w

oparciu

o

odrqbne ustawy oraz akty prawa

miejscowego.

2.

Kontrola jest wykonywana jednoosobowo lub przez zesp6t kontrolujqcy, zwany w dalszej czq6ci Procedury

3.

"Kontrolujqcym',

na podstawie imiennego upowa2nienia.

Wz6r upowa2nienia, o kt6rym mowa w ust. 2 stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszej Procedury.

s4

1.

i

Kontrole wewnqtrzne (z pominiqciem kontroli bie2qcej) zewnqtrzne przeprowadzane sq w oparciu
o zatwierdzony plan kontroli bqdl na zlecenie W6jta na podstawie imiennego upowa2nienia udzielonego
przez W6jta.

2.

Kontrolujqcy przed rozpoczqciem kontroli uprzedza kontrolowanego

o dacie, terminie i zakresie kontroli

ustnie lub pisemnie.

s5
Do obowiqzk6w kontrolujqcego nale2y:

1.
2.

i obiektywne ustalenie stanu Faktycznego.
W razie slwierdzenia nieprawidtowo6ci, uchybieri, ustalenie ich przyczyn
Rzetelne

i skutk6w, ustalenie os6b

odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.

3.

Por6wnanie stanu Faktycznego ze slanem wymaganym.

s6

1.
2.

Czynno6ci kontrolne przeprowadza siq za pomocE technik, kt6rych wyboru dokonuje kontrolujqcy.
Do technik kontroli w szczeg6lnoSci zalicza siq:

1)
2)

wywiad

-

szczeg6towa rozmowa,

obserwacjq

-

celowe badanie wzrokowe wiq2qce siq

z

por6wnaniem tego, co

jest

obserwowane,

ze standardami oraz dokonaniem oceny,

3) zapytania w Formie ustnej i pisemnej,
4) analizq - dokonywanie por6wnafr, identyFikowanie trend6w, rozpoznawanie odchylei od oczekiwafi,
5) werytikacjq - potwierdzenie i por6wnanie (np. dokumentu lub wypowiedzi ustnej z innymi
dokumentami lub wypowiedziami, sald

z ksiqgi gt6wnej z saldami w

ksiqgach pomocniczych, taktu

akceptacji z dokumentem upowa2niajqcym do tej czynno6ci).

s7

1.

Kontrolujqcy dokonuje ustalefi stanu taktycznego na podstawie zebranych w loku kontroli dowod6w,
do kt6rych zalicza siq w szczeg6lno6ci dokumenty, zabezpieczone Eeczy, protokoty oglqdzin, zdjqcia,

elektroniczne no6niki inFormacji, udokumentowane o5wiadczenia

i

wyjaSnienia, opinie ekspert6w

i specjalist6w.

2.

Kontrolujqcy dokumentuje w postaci protokotu:

1)

wszelkie uzyskane w Formie ustnej wyja6nienia lub o6wiadczenia istotne dla wyjaSnienia sprawy;
wz6r protokotu przyjqcia ustnych wyjaSniefr/oSwiadczefi stanowi zatqcznik nr 2 do niniejszej

-

Procedury,

2')

ustalenie stanu Faktycznego obiekt6w lub innych sktadnik6w majqtku albo sprawdzenie okre6lonych

s

czynno6ci przeprowadzonych
upowa2nionq osobq

1.

Je2eli

w

-

w

obecno5ci kontrolowanego lub osoby przez niego upowa2nionej lub

wz6r protokotu oglqdzin stanowi zatqcznik nr 3 do niniejszej Procedury.

s8
toku postqpowania kontrolnego konieczne jest zbadania zagadnieri wymagajqcych wiedzy

specjalislycznej, kontroluj4cy mo2e:

1)
2)

wnioskowai do W6jta o powotanie biegtego,

wtqczyi do udziatu

w

postqpowaniu kontrolnym,

w

charakterze eksperta, pracownika kom6rki

organ izacyjnej Urzqd u, posiadaj qcego specjal i slycznq wiedzq zawodowq.

2.

w toku postqpowania

kontrolnego powstanie wqtpliwoSi wymagajqca interpretacji przepis6w
prawnych, kontrolujqcy zwraca siq do radc6w prawnych Urzqdu o wydanie opinii prawnej w przedmiotowej

Je2eli

sprawie.

s9
Z kontroli (z pominiqciem kontroli bie2qcej) kontrolujqcy jest zobowiqzany sporzqdzit protok6t.
s10

1.

Protok6t kontroli zawiera w szczeg6lno6ci:

1) imiq, nazwisko i stanowisko stu2bowe kontrolujqcych,
2) datq rozpoczqcia i zakoriczenia czynno5ci kontrolnych w jednostce kontrolowanej,
3) okre6lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objqtego kontrolq,
4) przebieg i wyniki czynno6ci kontrolnych,
5) stwierdzone podczas kontroli takiy stanowiqce podstawq do oceny dziatalnoSci jednostki
kontrolowanej

w

badanym zakresie,

a

zwtaszcza zgodno6ci

z prawem i

zgodno6ci dokumentacji

ze stanem Faktycznym,

5)

wzmiankq

o

poinFormowaniu kierownika jednostki kontrolowanej

o

stwierdzonych

w toku kontroli

uchybieniach i nieprawidtowo6ciach,

7\ wzmiankq o sporzqdzeniu odpis6w lub wyciqg6w oraz zabezpieczeniu dowod6w,
8) inFormacje o sporzqdzeniu zatqcznik6w, stanowiqcych czqii sktadowq protokotu oftz ich
wyszcze96ln ienie,

9)

inFormacjq o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie zgtoszenia,

w ciqgu 7 dni,

zastrze2ei i zto2enia wyjaSniei do protokotu,

10) dane o liczbie egzemplarzy sporzqdzonego protokotu,
11) inFormacjq o pozostawieniu jednego egzemplarza protokotu kierownikowi jednostki kontrolowanej,
12) datq i miejsce podpisania protokolu,
13) podpisy os6b upowa2nionych z ramienia jednostki kontrolowanej.

2,

Odczytanie

i

podpisanie protokolu odbywa siq

w miejscu ustalonym dwustronnie, w

siedzibie jednostki

kontrolowanej lub w Urzqdzie Gminy. Czas i miejsce przekazania protokotu ustalajq strony w Formie ustnej
lub pisemnej.
s11

1. W razie odmowy podpisania protokotu kontrolujqcy odnotowuje ten takt w protokole.
2. 0dmowa podpisania protokotu nie s[anowi przeszkody do wszczqcia postqpowania pokontrolnego.

s

1.

s12
podpisania
protokotu kontrolowany lub osoba przez niego
W terminie 7 dni roboczych od dnia
upowa2niona ma prawo do zgtaszania kontrolujqcemu, pisemnych umotywowanych zastrzezefi co do
ustaleri zawartych w protokole kontroli.

2.
3.

4.

Kontrolujqcy analizuje zgtoszone zastrze2enia i w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynno6ci kontrolne.

JeSli kontrolujqcy stwierdzi zasadnoSi zaslrze2eh, uzupetnia protok6t kontroli o stosowny tekst
w brzmieniu:
1) ,ustalenia na str. ... skre6la siq"
2) ,uzupetnienie do str. .... protokotu kontroli'
3) "trefi ustalefi na str. .... otrzymuje brzmienie"
W razie uwzglednienia zastrzezeri w cato6ci lub w czq6ci, kontrolujqcy przekazuje kontrolowanemu lub
osobie przez niego upowa2nionej swoje stanowisko na pi5mie w terminie 7 dni. W uzasadnionych
przypadkach, wymagajqcych szczeg6Iowej analizy termin ten moze zostai wydtu2ony, o czym kontrolujqcy
zawiadam ia jednostkq kontrolowanq.

5.

Kontrolowany ma prawo do odwotania od wymienionego

w ust.4 stanowiska

kontrolujqcego. Odwotanie

sktada do W6jta w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolujqcego.

6.

w sprawie bqdqcej przedmiotem odwotania i swoje
stanowisko przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni roboczych od daty wptywu
Po analizie dokument6w W6jt ostatecznie rozstrzyga

zastrze2en.

s13

1.

Po podpisaniu ostatecznego protokotu kontroli kontrolujqcy niezwtocznie opracowuje projekt wystqpienia

aw

razie stwierdzenia dziatafi
pokontrolnego zawierajqcego ocenQ kontrolowanej dziatalno6ci,
ich wykaz ze wskazaniem
niezgodnych z prawem nieetektywnych, nieoszczqdnych i nieterminowych
naruszonych norm i standard6w, uwagi i wnioski w sprawie ich usuniqcia oraz termin odpowiedzi na

-

wystqpien ia pokon lrolne.

2.

Wnioski mogq mief Formq zalecei lub rekomendacji. Zalecenia zawarte w wystqpieniu pokontrolnym stajq
siq poleceniami stu2bowymi, za6 rekomendacje sE propozycjami dziatari usprawniajqcych.

3.

W przypadkach uzasadnionych wynikami konlroli, w wystqpieniu pokonlrolnym zawiera siq intormacje
o zamiarze podjqcia dziatari w celu pociqgniqcia do okre5lonej prawem odpowiedzialno6ci.

4.
5.

Wystqpienia pokontrolne podpisuje W6jt.
Wystqpienia pokontrolne przekazywane

jest

kierownikowi kontrolowanej jednostki oraz innym

zobowiqzanym do wykonania zaleceri pokontrolnych.

1.

s14
W przypadku ujawnienia czyn6w noszEcy znamiona naruszenia dyscypliny tinans6w publicznych,
kontrolujqcy wtazz wystqpieniem pokontrolnym sporzqdza projekt zawiadomienia do rzecznika dyscypliny
tinans6w publicznych.

2.
3.

Projekt w/w zawiadomienia podpisuje W6jt.

Postanowienia

i

zawiadomienia rzecznika dyscypliny tinans6w publicznych oraz orzeczenia komisji

orzekajqcej wtqcza siq do akt kontroli.

s15

lf.:

1.

Jednostki, kt6re otrzymaty zalecenia

w

2.

terminie wskazanym

w

i

rekomendacje pokontrolne zobowiqzane

wystqpieniu pokontrolnym, sprawozdania

sq do

z ich realizacji -

sporzqdzania,

wedtug wzoru

okreSlonego w zatqczniku nr 4 do procedury kontroli.

Kontrolujqcy analizuje tre6i sprawozdania,

i rekomendacje zostaty zrealizowane.

o kt6rym mowa w ust.1,

sprawdza iocenia, czy zalecenia

Dowodem dokonania przez kontrolujqcego tych czynnoSci jest podpis

kontrolujqcego na sprawozdan i u.

3. 0 odmowie wykonania, nieprawidtowej realizacji lub nieuzasadnionym op62nieniu
po

4.

realizacji zaleceri

kontro Inych przez j ednostkq kon tro lowanq kon trol ujqcy in Form ujq W6j ta.

W

siq kontrolq zaleceri pokontrolnych. Kontrola zalecefr
kontroli wskazanymi w 54- S13. Kontrolq zalecelr pokontrolnych mo2na

uzasadnionych przypadkach przeprowadza

przebiega zgodnie

z zasadami

r6wnie2 przeprowadzii podczas kolejnej kontroli zewnqtrznej.

s16
Podslawq przeprowadzenia konlroli Finansowej jednostek podlegtych, nadzorowanych sq przepisy ustawy
o tinansach publicznych, zarzqdzenie W6jta oraz postanowienia Regulaminu Organizacyjnego.
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1. Kontrolujqcy dokumentuje przebieg iwyniki kontroli zaktadaj4c iprowadzqc w tym celu akta kontroli.
2. Akta prowadzi siq w spos6b uporzqdkowany, z zachowaniem chronologii i przepis6w instrukcji kancelaryjnej.
3. Akta kontroli zawierajq w szczeg6lnoSci:
1) zawiadomienie kierownika jednostki kontrolowanej o kontroli,

2) upowa2nienie do przeprowadzenia kontroli,
3) skargq lub pismo, kt6re spowodowaty podjqcie kontroli,
4) protok6t kontroli wtazz zatqcznikami zawierajqcy zalecenia pokontrolne,
5) wszelkie notatki kontrolujEcego sporzqdzone w trakcie kontroli,
6) wszelkq korespondencjq zwiqzanE z kontrolq.

4.
5.

Komplety akt kontroli przechowywane sq na stanowisku prowadzqcym sprawy objqte kontrolq.

Dokumenty kontroli udostqpnia siq w trybie przepis6w ustawy o dostqpie do inFormacji publicznej.

#

Zalqcznik nr 1
do Procedurg przeprowadzenia kontroli
z dnia 1 czerwca 2017r.

Upowa2nienie do przeprowadzenia kontroli

(nazwa

i

adres jednostki)
dla:

Pana/i

(imiq

i

nozwisko, adres zamieszkania, nr dowodu stwierdzaiqcego to2samoSt)
Przedmiotem kontroli iest:

(temat kontroli)
Termin wykonywania czynno6ci kontrolnych w jednostce:

Dokument ten upowa2nia do przeglqdania danych osobowych w zakresie objqtym kontrolq

(podpis

i

.

pieczqtka W6jta)

Zalqcznik nr 2
do Procedurg przeprowadzenia kontroli

z dnia

1 czerwca 2017 r.

Sierakowice. dnia...

Protok6l przyjqcia ustnych wyjaSniefi

(imiq i nazwisko kontrolujqcego)
w

dniu

...................pr2yjqt ustne wyja6nienia od:

Pana/i

i

(imiq

nazwisko skladajqcego wgjoinienia )

w sprawie:

o nastqpujqcej treSci

(p o d p

i

s

ko

:

ntr o u j qceg o)
I

(podpis osobg skladajqcej wgjaSnienia )

do

P

Zolqcznik nr 3
rocedurg przeprowadzenia kontroli

z dnia 1 czerwca 2017

Protok6t oglqdzin

(imiq

i

nazwisko kontroluiqcego)

w obecnoSci
Pana/i

(imiq

w

i

nozwisko przedstawiciela kontrolowanei iednostki )

dniu

.............d0k0nat oglqdzin:

(przedmiot oglqdzin)

Ustalono:

(podpi s ko ntr ol uj qceg o)

(podpi s osobg qkladajqcej wgj ainienia)

r.

#

Zolqcznik nr 4
przeprowadzenia
do Procedurg
kontroli

z dnia

1 czerwca 2017 r.

Sierakowice, dnia.............

Sprawozdania z realizacji zalecerl pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

(temot kontroli)

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.

Zalecenia pokontrolne

Spos6b realizacji zalecei

ookontrolnvch

Termin
zrealizowania

Uwagi

(podpis kierownika j ednostki kontrolowanej)

