
Zarzqdzenie Nr 133/2019
W6jta Gminy Sierakowice

z dnia 27 wrze5nia 2019 roku

w sprawie: nadania Regulaminu 0rganizacyjnego urzqdu Gminy sierakowice

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 50G
z p6in.zm) zarzqdza siq co nastqpuje:

s1
wprowadza siq Regulamin 0rganizacyjny uzqdu Gminy sierakowice, stanowiqry zatEcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

s2
Tarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega przekazaniu, w spos6b zwyczajowo przyjqty,
do informacji i stosowania zatrudnionym w Uzqdzie Gminy Sierakowice pracownikom.

Wykonanie Zarzqdzenia powierza siq Sekretazr*i Gril;.

S4
Traci moc Zazqdzenie 5512017 W6jta Gminy Sierakowice z dnia 1 czerwca 2017 roku.

tufi
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Zatqcznik do Zarzqdzenia Nr 1332019
W6jta Gming Sierakowice

z dnia 27 wneinia 2019 roku

REGULAMTN oRGAN|ZACYJNY URZEDU GMtNy SIERAKoW|CE

RozDztAt t

Postanowienia o96lne

s1

1. Regulamin organizacyjny Uzqdu Gminy Sierakowice, zwany dalej Regulaminem, okreila organizacje,

podziat zadari i zasady tunkcjonowania Uzqdu Gminy Sierakowice.

2. llekroi w Regulaminie jest mowa o:

1) ,Gminie" -nale2y pzez to rozumied Gminq Sierakowice

2l ,Radzie" -nale2y pzez to rozumie( Radq Gminy Sierakowice

3) ,W6jcie" -nale2y pnez lo rozumied W6jta Gminy Sierakowice

4) 
"Zastqpcy 

W6jta" -nale2y przez to rozumiet Zastqpcq W6jta Gminy Sierakowice

5) ,Sekretarzu" -nale2y pnez lo rozumief Sekretaza 6miny Sierakowice

6) "Skarbniku' -nale2y pnez lo rozumiet Skarbnika Gminy Sierakowice

7l ,Urzqdzie" -nale2y przez to rozumiee Uzqd Gminy Sierakowice

8) "Reteracie' -nale2y pzez to rozumiei samodzielne reteraty wymienione w struktuze

Urzqdu, Urzqd Stanu Cywilnego Sierakowicach oraz inne r6wnorzqdne

kom6rki organizacyjne

9) "Kierowniku' -nale2y przez to rozumief
a) Kierownika ReFeratu

b1 Kierownika Uzqdu Stanu Cywilnego w Sierakowicach

c) Kierownika Administracyjnego Urzqdu

d) Sekretaza
e) Skarbnika

10) "Zastqpcy -nale2y pnez to rozumied Zastqpcq Kierownika Urzqdu Stanu Cywilnego

kierownika" w Sierakowicach

111 ,samodzielnym -nale2y przez to rozumief:

stanowisku" a) Petnomocnika w6jta ds. os6b niepetnosprawnych

b) Koordynatora ds. sportu

c) Audytora wewnqtznego

d) Koordynatora ds. przeciwdziatania alkoholizmowi

e) Samodzielne stanowisko pracy ds. obrony cywilnej

Q Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpoiarowej

g) Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji dziatalnoSci gospodarczej

h) Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarowania mieniem

komunalnym

i) Samodzielne stanowisko Redakcja'WiadomoSci Sierakowickie'
j) Samodzielne stanowisko pracy ds. analizy wptyw6w z tytutu optat i

podatk6w lokalnych

1?l "jednostce -nale2y pzez to rozumief jednoslkq organizacyjnq utworzonq do realizacji

organizacyjnej zadari gminy

gminy"



1.

2.

s2
Urzqd dziata na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawa, Statutu 6miny Sierakowice, niniejszego
Regulaminu, Regulaminu Pracy oraz akt6w prawnych wydanych pzez Radq i w6jta.

s3
Uzqd jest jednostkq organizacyjnq Gminy, przy pomocy kt6rej W6jt wykonuje zadania okreslone
w obowiqzujqcych przepisach prawa.

Urzqd realizuje zadania:

1) gminne,

2) administracji zqdowej wynikajqce z ustaw,

3) pzejqte w drodze porozumiefi, zawartych z organami administracji zqdowej lub jednostkami
samozqdu terytorialnego.

RozDztAr I
Zasady kierowania urzqdem

s4
1. Kierownikiem Urzqdu jest W6jt.

2. w6jt kieruje pracq uzqdu przy pomocy: Zastqpcy w6jta, sekretarza i skarbnika.
3. Zastqpca W6jta wykonujqc wyznaczone przez W6jta zadania i kompetencje, zapewnia w powierzonym

mu zakresie kompleksowe rozwlqTywanie problem6w oraz nadzoruje dziata]nosi kom6rek organizacyjnych
Uzqdu, realizujqc te zadania.

4. Sekretarz zapewnia prawidtowq organizacjq Uzqdu oraz warunki jego dzialania i w tym zakresie
nadzoruje dziatal no6i wszys tkich kom 6rek organ izacyj nych Urzqd u.

5. Skarbnik uczestniczy w przygotowaniu przez W6jta projektu bud2etu Gminy, nadzoruje wykonanie uchwaty
bud2etowej, opracowuje sprawozdania finansowe i bud2etowe graz sktada kontrasygnatq
na dokumentach, w kt6rych ustalane sq zobowiqgania finansowe Gminy.

RozDztAt !t!

Organizacja Urzqdu

s5
1. W sktad Uzqdu wchodzq nastqpujqce reFeraty i samodzielne stanowiska, kt6rym nadaje siq nastqpujqce

symbole do oznakowania spraw

1) Referaty:

a) Reterat 0rganizacyjny

b) ReFerat Finansowy

c) Reterat Spraw 0bywatelskich

d) ReFerat Budownictwa

e) Reterat Rolnictwa

Q Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
g) Referat 0chrony Srodowiska

h) ReFerat lnwestycji i Dr6g

i) Urzqd Stanu Cywilnego

- RSO

- RSF

- RSE

. RSB

- RSR

- RGG

- Ros

- RID

- USC



j) Referat ds. Unii Europejskiej

k) Dziat Swiadczefr Rodzinnych

. SUE

. DSR

2l Samodzielne stanowiska:

a) Audytor wewnqtzny - AW

b) Radca Prawny - SRP

c) Stanowisko samodzielne ds. ewidencji dziatalno6ci gospodarczej - SDG

d) Stanowisko samodzielne ds. obrony cywilnej - SOC

e) Stanowisko samodzielne ds. ochrony przeciwpo2arowej - SOP

Q Koordynator ds. sportu - SST

g) Petnomocnik W6jta Gminy ds. os6b niepelnosprawnych - SOM

h) Koordynator ds. pzeciwdzialania alkoholizmowi - SAA

i) Stanowisko samodzielne ds. gospodarowania mieniem - SGK

komunalnym

j)Stanowisko samodzielne ds. analizy wptyw6w z tytutu oplat -SAW

i podatk6w lokalnych

2. Strukturq organizacyjnq Urzqdu okre5la zatqcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

s6
1. W Reteratach tworzy siq stanowiska pracy.

2. W6jt mo2e dokonywai pzesuniqi pracownik6w miqdaT kom6rkami organizacyjnymi Uzqdu.

3. Dla realizacji wybranych zadafr W6jt mo2e ustanawiaf petnomocnik6w dziatajqcych w jego imieniu.

s7

Reteratami kierujq Kierownicy, zzastne2eniem ust. 2 i 3.

Reteratem 0rganizacyjnym kieruje Sekretarz.

ReFeratem Finansowym kieruje Skarbnik.

RozDztAt tv

Podziat zadafi, kompetencji i odpowiedzialnoSci pomiqdry

W6jta, Zastqpcq W6jta, Sekretaza i Skarbnika

s8

1. Do kompetencji W6jta naleiy, w szczeg6lnoici:

1) kierowanie bie2qcymi sprawami Uzqdu,

2) reprezentowanie Gminy i Uzqdu na zewnqtrz,

3) powotywanie i odwotywanie Zastqpcy,

4) wystqpowanie do Rady z wnioskami o powotanie i odwotanie Skarbnika,

5) og6lne kierownictwo i nadz6r nad cato6ciq spraw nale2qcych do jego uprawniefi, pnekazanych

Zastqpcy W6j ta, Sekre[arzowi, Skarbnikowi;

6) przedstawianie Radzie projekt6w uchwat,

7) sktadanie sprawozdafr z wykonania uchwat,

8) wydawanie zauqdzefi oraz przepis6w porzqdkowych,

9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

1.

2.

3.



10) nadzorowanie realizacji zadafl wtasnych Gminy, zleconych lub powierzonych z zakresu administracji

zqdowej,

11) sktadanie o5wiadczeri woli w imieniu Gminy w zakresie zarzqdu mieniem Gminy oraz gospodarowanie

mieniem komunalnym,

12) wykonywanie uprawnief, zwiezchnika slu2bowego w stosunku do pracownik6w uzqdu i kierownik6w

gm innych jednostek administracyjnych,

13) dokonywanie okresowych ocen kwalitikacyjnych pracownik6w,

14) rozstrzyganie spor6w kompetencyjnych pomiqd4r reteratami i samodzielnymi stanowiskami,

15) rozpoznawanie skarg na dziatalno6d pracownik6w Urzqdu,

15) podejmowanie decyzji w sprawach obronnych i zarzqdzania kryzysowego stosownie do odrqbnych

przepis6w.

2. W6jt sprawuje bezpo6redni nadz6r na dziatalnoSciq reFerat6w okre6lonych w zatqczniku nr 1 do

niniejszego Regulaminu.

s9
1. Do zada6 i kompetencii Zastqpcy W6jta naleiy:

1) wykonywanie zadafi powierzonych przez W6jta,

2l zastqpowanie W6jta podczas jego nieobecno5ci oraz w razie niemo2no5ci petnienia pzez niego

obowiqTk6w,

3) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

w granicach upowa2nienia udzielonego pr;ez W6jta,

4) wsp6ldziatanie z komisjami Rady w zakresie swojego dziatania.

2. Zastqpca W6jta sprawuje bezpoSredni nadz6r na dzialalno5ciq reFerat6w okre5lonych w zatqczniku nr 1 do

niniejszego Regulaminu.

s10
1. Do zadafi i kompetencji Sekretaza naleiy:

1) wykonywanie zadafi powiezonych pnez W6jEa,

2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji, publianej

w granicach upowa2nienia udzielonego ptzez W6jta,

3) kierowanie pracq i bezpo3redni nadz6r nad Referatem 0rganizacyjnym,

4) wsp6tdziatanie z komisjami Rady w zakresie swojego dziatania,

5) koordynacja systemu kontroli zanqdaej w Urzqdzie,

6) nadz6r nad systemem zam6wiefr publicznych w Urzqdzie.

2. Sekretarz sprawuje bezpo6redni nadz6r na dziatalno5ciq reterat6w okre5lonych w zatqczniku nr 1 do

niniejszego Regulaminu.

s11

1. Do zadari i kompetencji Skarbnika naleiy:
1) v'iykonywanie zadai powierzonych pnez W6jta,

2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

w granicach upowa2nienia udzielonego ptzez W6jta,

3) kierowanie pracq i bezpo6redni nadz6r nad Reteratem Finansowym,



4) wykonywanie zadafr i obowigk6w gt6wnego ksiqgowego bud2etu,

5) wsp6tdziatanie z komisjami Rady w zakresie swojego dziatania.

RozDztAt v
Zadania, uprawnienia i odpowiedzialnoi6 kierownik6w i samodzielnych stanowisk

s12

1. Kierownicy podejmujq dziatania i prowadzq sprawy wynikajqce z zadafr i kompetencii W6jta,

w szczeg6lnoici:

1) kierujq i nadzorujq pracg podporzqdkowanych im referat6w oraz odpowiadajq za terminowq

i wta5ciwq realizacjq zadafr okre6lonych w Regulaminie oraz w indywidualnych zakresach c4rnno6ci

podlegtych pracownik6w,

2l organizujq pracq i jej podzial, w tym ustalajq i aktualizujq zakresy czynnoSci podlegtym pracownikom,

3) wykonujq kontrolq zarzEduq oiaz monitorujq pzebieg realizacji cel6w i zadafi jednostki, a tak2e

uczestniczq aktywnie w procesach zarzqdzania ryzykiem,

4l petniq nadz6r nad wypetnianiem obowiqTk6w stu2bowych pzez podlegtych pracownik6w,

5) uprawnieni sq do:

a) uczestnictwa w dokonywaniu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracownik6w reFeratu,

b) wnioskowania w sprawach nagr6d, wyr62niefr oraz kar pozqdkowych i dyscyplinarnych

dla podlegtych pracownik6w.

2. Kierownicy i samodzielne stanowiska podejmujq dziatania i prowadzq sprawy wynikajqce z zadafi

i kompetencii W6jta, w szczeg6lnoici:

1) wykonujq uchwaty Rady i zarzqdzenia W6jta,

2l zatatwiajq indywidualne sprawy z zakresu zadafr wtasnych Gminy, zadafi z zakresu adminislracji

zqdowej lub na podstawie zawartych porozumieri,

3) gospodarujq przyznanymi $rodkami bud2etowymi i mieniem zgodnie z zasadami bud2etu, w czqici

do tyczqcej zadafr reFeratu lu b samodzielnego stan owi ska,

4l opracowujq materiaty planistyczne w zakresie prognozowania dochod6w i wydatk6w do projektu

bud2etu oraz sprawozdania z wykonania bud2etu w czq(ci dotyczqcej zadari referatu lub

samodzielnego stanowi ska,

5) przygotowujq projekty akt6w prawnych Rady, W6jta oraz innych dokument6w przedktadanych tym

organom,

5) prowadzq sprawy zwiqTane z rozpatzeniem interpelacji i wolnych wniosk6w Radnych, wniosk6w

komisji Rady oraz przygotowujq projekty odpowiedzi,

7l rozpatrujq sprawy indywidualne nale2qce do kompetencji W6jta, a podejmowane na podstawie

odrqbnych upowa2niefl, w tym wydaje decyzje administracyjne,

8) zapewniajq sprawnq i zgodnq z prawem obstugq interesant6w,

9) zapewniajq przestrzeganie regulamin6w, zarzqdzefr i instrukcji obowiqTujqcych w Urzqdzie,

10) wykonujq kontrolq wewnqtrznq w ramach systemu kontroll zanEdczej oraz wykonujq nadz6r nad

pod legtym i jednostkam i organ izacyjnym i gm iny,

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 pzeciwpo2arowej

w zakresie wykonywania zadari obronnych i ochrony ludnoici w ramach swych kompetencji,



13) biorq aktywny udziat oraz nadzorujq uczestnictwo podlegtych pracownik6w w szkoleniach z zakresu

obrony cywilnej i zarzqdzania kryzysowego,

14) uczestniczqw pracach zespot6w ds. opracowania plan6w obronnych,

15) realizujq zadania w zakresie ochrony danych osobowych,

16) realizujqzadania wynikajqce z ustawy o dostqpie do intormacji publicznej,

17) odpowiadajq za aktualnoif danych i intormacji w Biuletynie lntormacji Publianej oraz na stronie
internetowej www.sierakowice.pl, jak r6wnie2 za zamieszczanie danych i inFormacji na stronie

internetowej www.sierakowice.pl oraz w Biuletynie lnFormacji Publianej,
18) odpowiadajq za prawidtowo6t danych w prowadzonych ewidencjach I rejestrach oraz spozqdzajq

sprawozdan ia stalystyczne,

19) wsp6tpracujq z pracownikiem Reteratu odpowiedzialnego za realizacje zam6wiefi publicznych

w zakresie udzielania zam6wieri publicznych w Urzqdzie,

20) odpowiadajE za stosowanie przepis6w w sprawie instrukcji kancelaryjnej, zam6wiefi publicznych,

finansach publicznych, ochrony danych osobowych, ochrony inFormacji niejawnych oraz przepis6w

BHP i przeciwpo2arowych,

21) systematycznie wsp6tpracujqz wszystkimi reFeratami, samodzielnymi stanowiskami oraz jednostkami

organizacyjnymi Gminy w zakresie realizowanych zada6,

221 przekuujq do Referatu 0rganizacyjnego projekty uchwal Rady w formie papierowej i elektronicznej,

po ich uzgodnieniu z W6jtem,

23) odpowiadajE pzed W6jtem za sprawne i zgodne z prawem wykonywanie zadari,

24) odpowiedzialni sq w ramach swych obowiq,zk6w i kompetencji, a tak2e posiadanych Srodk6w

w szczeg6lno5ci za:

a) merytorycznq i Formalnq prawidtowoSt, legalnoSd, celowo(i, zetelnoSi, gospodarnoSe

i eFektywno6i wydatkowania Srodk6w w uqit dotyczqcej zadari reFeratu/samodzielnego

stanowiska,

b) przestzeganie dyscypliny bud2etowej,

c) przestrzegan ie system u kontroli zarzqdaej,

d) przeslzeganie przepis6w o naruszenie dyscypliny tinans6w publicznych,

e) przestrzeganie i stosowanie obowiqujqcych przepis6w ustawowych i pzepis6w wewnqtrznych

obowiqTujqcych w Urzqdzie.

3. W przypadku, gdy kierownik reteratu/samodzielne stanowisko nie mo2e petnii swoich obowigk6w

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

RozDztAt vt
Zakresy dziatania referat6w i samodzielnych stanowisk

s13

Do zadarl Referatu Organizaryjnego nale2y:

1. W zakresie spraw organizaryjnych Urzqdu oraz W6jta jako organu wykonawczego Gminy,

w szczeg6lnoici:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Uzqdu,

2) opracowanie projekt6w Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu i ich zmian,

3) opracowanie projektu Regulaminu Pracy Urzqdu i kontrola jego Funkcjonowania,



4l organizowanie narad W6jta,

5) obstuga organizacyjna sekretariatu W6jta oraz Zastqpcy W6jta,

5) wsp6tpraca z referatami merytorycznymi w zakresie opracowania projekt6w akt6w prawnych

stanowionych przez Gminq,

7) prowadzenie rejestru wydawanych przez W6jta upowa2nierl i pelnomocnictw,

8) prowadzenie ewidencji zarzqdzefi W6jta,

9) realizowanie zadafr 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 sprawozdali,

10) prowadzenie rejestru wystawianych poleceri wy'jazd6w stu2bowych pracownik6w,

11) prowadzenie ewidencji codziennych wyj6f pracownik6w w godzinach pracy,

12) prenumerowanie prasy codziennej oraz czasopism,

13) prowadzenie magazynu materiat6w biurowych i kancelaryjnych,

14) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

15) kontrola zabezpieczenia dokument6w i uzqdzeri w pomieszczeniach Urzqdu.

2. W zakresie obstugi merytorycznej oraz kancelaryjno - biurowej Rady Gminy i Komisji Rady oraz

jednostek pomocnicrych Gminy w szczeg6lnoSci:

1) organizacyjne przygotowanie posiedzei 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, zapytafi) oraz

przekazywanie ich W6jtowi oraz odpowiednim kierownikom do zatatwienia,

4) pzechowywanieprojekt6wUchwat,

5) rejestrowanie uchwat Rady,

5) przechowywanie uchwat Rady,

7l przekazywanie uchwat Rady do realizacji wta6ciwym kom6rkom,

8) pzesytanie podjqtych uchwat odpowiednim organom nadzoru,

9) pzekazywanie do publikacji akt6w prawa miejscowego,

10) sporzqdzanie i przechowywanie protokot6w z obrad sesji Rady i posiedzefr Komisji,

11) prowadzenie spraw kancelaryjnych Rady i Komisji, w tym zwiqzanych z prowadzeniem korespondencji

Pzewodniczqcego Rady,

12) zapewnienie Radzie pomocy merytorycznej i prawnej w niezbqdnym zakresie,

13) udostqpnianie obywatelom uchwat i protokot6w Rady i Komisji okreSlonych w statucie Gminy oraz

w ustawie o dostqpie do informacji publicznej,

14) prowadzenie obstugi gminnych jednostek pomocniczych w zakresie:

a) koordynacji wsp6tpracy Sottys6w z Urzqdem,

b) obstugi zebrafr wiejskich organizowanych z udziatem W6jta, w tym zwiqzanych z wyborami

sottys6w.

3. W zakresie prowadzenie kancelarii og6lnej Uzqdu, w szczeg6lnoici:

1) przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wptywajqcej do Urzqdu,

2l prowadzenie ewidencji korespondencji wptywajqcej do Uzqdu i wyptywajqcej z Urzqdu,

3) wysytanie korespondencji,

4) dorqczanie korespondencji Urzqdowej bezpoirednio do adresata z terenu Gminy Sierakowice



za po6rednictwem pracownika zatrudnionego na stanowisku gorica - dorqcaTciela korespondencji.

4. W zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych pracownik6w Urzqdu, w szczeg6lnoSci:

1) gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzefl,

2l prowadzenie spraw osobowych pracownik6w Urzqdu oraz kierownik6w gminnych jednostek

organizacyjnych,

3) prowadzenie spraw zwiqSanych z u2ywaniem do cel6w slu2bowych samochodu nie bqdqcego

wtasno5ciq pracodawcy,

4l organizowanie kurs6w i szkolefi doskonalenia zawodowego pracownik6w,

5) kontrola dyscypliny pracy,

6) prowadzenie spraw zwiqSanych z profilaktycznq opiekq zdrowotnq pracownik6w,

7l organizowanie prac zwiqzanych z dokonywaniem okresowych ocen pracownik6w samozqdowych

zatrudnionych na stanowiskach uzqdniczych,

8) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzqdnicze,

9) organizowanie stu2by przygotowawczej,

10) prowadzenie spraw zwiq3anych z gospodarkq pieczqciami Uzqdu,

11) wsp6tpraca z Powiatowym Urzqdem Pracy w zakresie organizacji sta2y,

121 nadzorowanie przebiegu praklyk szkolnych i studenckich.

5. W zakresie zadai archiwum zaktadowego, w szczeg6lnoici:

1) realizowanie zadari zgodnie z obowiq,zujqcymi pzepisami w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz

innymi przepisami regulujqcymi dziatanie archiwum.

6. W zakresie zadafi z zakresu informatyki i komputeryzacji Uzqdu, w szczeg6lnoici:

1) administrowanie infrastrukturq teleintormatycznq Uzqdu: serwerem, ustugami sieciowymi, oraz

systemami baz danych,

2\ administrowanie systemami intormatycznymi, wsp6tpraca z dostawcami system6w i kluczowymi

u2ytkownikami wewnqtrz Uzqdu,

3) instalowanie, konfigurowanie i konserwacja uzqdzeri komputerowych oraz wszelkiego

oprogramowania w Urzqdzie, zatatwianie spraw serwisu i napraw pogwarancyjnych urzqdzefr

komputerowych,

4l zarzqdzanie uprawnieniami u2ytkownik6w,

5) organizacja i nadz6r nad obstugq poczty elektronicznej Uzqdu,

6) udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy zwiq.zanej ze sprzqtem i oprogramowaniem komputerowym,

7l inicjowanie i podejmowanie pzedsiqwziqf organizacyjnych zapewniajqcych wta6ciwe aplikacje na

poszczeg6lnych stanowiskach komputerowych,

8) wsp6tdziatanie z organami administracji rzqdowej w celu ochrony danych znajdujqcych siq w sieci

in[ormatycznej,

9) instalacja Srodk6w zabezpieczajqcych pomieszczenia, w kt6rych znajdujq siq uzqdzenia lub sief

teleinformatyczna przed nieuprawnionym dostqpem, podglqdem, podstuchem,

'10) okre6lenie warunk6w oraz sposob6w przydzielenia u2ytkownikom haset, z prawem u2ytkowania

sprzqtu i oprogramowania przez pracownik6w uzqdu,

11) archiwizacja bazy danych,

12l, nadz6r wtaSciwego zabezpieczenia danych,

13) zakup sprzqtu i oprogramowania informatycznego, w tym dbanie o nowoczesno6f rozwiqzari

planowanych do zastosowania w urzqdzie,



14l, prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych (administrowanie bezpieczeistwem

intormacji), a w szczeg6lnoSci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa danych osobowych w systemie informatycznym, w tym

przeciwdziatanie dostqpowi os6b niepowotanych do systemu, w kt6rych przetwarzane sq dane

osobowe,

b) okre6lanie wta6ciwych uprawnieri u2ytkownik6w, monitorowanie zapis6w zwiqzanych

z bezpieczeristwem dotyczqcym administrowanych pzez nich system6w.

7. W zakresie zadafi dot. udzielania zam6wiefr publicznych, w szczeg6lnoici:

1) przygotowanie, prowadzenie i udzielanie zam6wiei publicznych na podstawie rocznego planu

zam6wieri publicznych i wniosk6w kom6rek organizacyjnych Urzqdu,

2) przygotowanie Specytikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) wlnzz zatqcznikami i projektem

umowy,

3) przygotowanie tre5ci ogtoszei,

4l zamieszczanie ogtoszefr i inFormacji na stronie internetowej urzqdu oraz Biuletynie Zam6wieri

publicznych lub Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej,

5) udostqpnianie SIWZ wykonawcom,

5) udzielanie wyja6nieri w zakresie procedury, przesytanie korespondencji do wykonawc6w o wyjainienie

treSci oFert, powiadamianie o wynikach postqpowania,

7l udziat w komisjach pzetargowych,

8) przygotowanie protokotu z postqpowania,

9) sporzqdzanie plan6w i sprawozdari z zam6wiefi publicznych zgodnie z Ustawq Prawo Zam6wieri

Publicznych,

10) prowadzenie spraw zwiqTanych ze zwracaniem i zatrzymywaniem wadium,

11) opracowanie projekt6w wewnqtznych Regulamin6w i Procedur dot. Zam6wieri Publicznych,

12) wsp6tpraca z Urzqdem Zam6wiefr Publicznych (UZP) w tym:

a) przekazywanie i nadzorowanie wystqpieri do Prezesa UZP w sprawach, w kt6rych wymagane jest

uzyskanie stosownego zezwolenia,

b) spozqdzanie i przekaaTwanie Prezesowi UZP rocznych sprawozdari o udzielonych zam6wieniach.

8. W zakresie zadaft dot. wsp6tpracy z organizacjami pozazqdowymi w szczeg6lnoici:

1) podejmowanie wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi, wspieranie ich dziatafi oraz umo2liwianie

realizacji zadari publicznych,

2l przygotowywanie projekt6w rocznych Program6w wsp6lpracy oaz dokumentacji zwiq,zanej

z oglaszaniem otwartych konkurs6w otert oraz organizowanie konsultacji spoteunych w/w Programu,

3) realizacja procedur udzielania dotacji organizacjom pozarzqdowym i kontrola sprawozdafr

z realizowanych zada6,

4) spozqdzanie rocznego sprawozdania z realizacji programu wsp6tprary z organizacjami

. pozazqdowymi,

5) koordynowanie dziatafr referat6w Urzqdu w zakresie wsp6tpracy z organizacjami pozazqdowymi,

6) prowadzenie postqpowafi zwiqzanych z organizacjq konsultacji spotecznych akt6w prawnych,

przedsiqwziqi in icjatyw i tp.

9. W zakresie wybor6w powszechnych, w szczeg6lnoici:

1) prowadzenie prac zwiqTanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej i techniunej prawidtowego

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



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

i o96lnokrajowego,

2) wsp6tpraca z wla6ciwq Delegaturq Krajowego Biura Wyborcrego oftz Komisanem Wyborc4rm w

zakresie prawidtowo6ci wykonywania zadafr zleconych,

3) obstuga organizacyjno-techniczna Gminnej Komisji Wyborczej.

10. W zakresie zadai ochrony danych osobowych, w szczeg6lnoici:

1) prowadzenie ewidencji os6b dopuszczonych do przetwazania danych osobowych w zakresie

niezbqdnym do wykonywania czynno5ci stu2bowych,

2) spozqdzanie i okre6lanie zakresu dostqpu pracownik6w do danych osobowych w lormie upowa2nieri

wydanych pzez W6jta,

3l opracowanie projekt6w regulamin6w, instrukcji w zakresie ochrony danych osobowych w Urzqdzie,

4) nadz6r i kontrola pzestrzegania ochrony danych osobowych pftez pracownik6w Uzqdu,

5) prowadzenie szkoleri pracownik6w Urzqdu w zakresie ochrony danych osobowych,

s14

Do zadai Kierownika Administracyjnego Urzqdu naleiy:
1. W zakresie realizacji ustawy o dostqpie do informacji niejawnych, w szczeg6lnoici:

1) zapewnienie koordynacji ochrony inFormacji niejawnych,

2) ochrona system6w i sieci teleinFormatycznych,

3) zapewn i en i e koordynacj i ochrony lizy cznej jednostek organ izacyj nych,

4) kontrola ochrony inFormacji niejawnych oraz przestzeganie pzepis6w o ochronie tych informacji,

5) koordynacja opracowywania planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

2. Bezpo5redni nadz6r na dziatalno6ciq referat6w okre5lonych w zatqczniku nr 1 do niniejszego

Regulaminu.
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Do zada6 Referatu Spraw 0bywatelskich nale2y:

1. W zakresie zadari ewidencji ludnoici, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie i aktualizacja bazy danych w systemie intormatycznym,

2) wymiana danych pomiqdzy LBD - lokalnq bazq danych a CBD - centralnq bazq danych,

3) wystqpowanie do MSW - departamentu Ewidencji Pafrstwowych i Teleinformatyki o nadanie numeru

PESEL,

4) prowadzenie rejeshu mieszkaric6w statych,

5) prowadzenie statego rejestru wyborc6w,

6) prowadzenie kartoteki pobytu czasowego ponad 3 miesiqce,

7l prowadzenie rejeshu meldunkowego cudzoziemc6w,

8) przechowywanie kartoteki byiych mieszkafic6w,

9) prowadzenie spraw dotyczqcych wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw

me[dunkowych,

10) udzielanie informacji adresowych,

11) sporzqdzanie i pzekaaywanie inFormacji dyrektorom szk6t o ak[ualnym stanie i zmianach w ewidencji

dzieci i mlodzie2y w wieku 3-18 lat,



12) sporzqdzanie zaiwiadczefiz bazy danych ewidencji ludno(ci,

13) sporzqdzanie i aktualizowanie spis6w wyborc6w w celu przeprowadzenia wybor6w do Sejmu Rp

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

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

14) wsp6tudziat w organizowaniu i przeprowadzeniu spis6w rolnych, ludno6ci i mieszkari,

15) spozqdzanie wykazu os6b podlegajqcych obowigkowi stawienia siq do kwalifikacji wojskowej,

16) spozqdzanie miesiqcznych sprawozdari statystyunych do GUS, kwartalnych sprawozdari

statystycznych dot. wyborc6w do Krajowego Biura Wyborczego oraz okresowych sprawozdali wedtug
potrzeb organu nadzoru do Wojewody.

2. W zakresie wydawania dowod6w osobistych, w szczeg6lnoici:

1) wydawanie i wymiana dowod6w osobistych,

2) wydawanie tymczasowych dowod6w osobistych osobom matoletnim,

3) pzyjmowanie meldunk6w o utracie dokument6w stwierdzajqcych to2samo(i,

4l prowadzenie rejestru dokument6w utraconych i odnalezionych,

5) prowadzenie archiwum dowod6w osobistych,

6) udostqpnianie kopert osobowych sqdom, prokuratuze, policji oraz innym upowaznionym organom,

7l spozqdzanie miesiqcznych sprawozdari statystycznych do GUS oraz okresowych sprawozdai wedtug
potrzeb organu nadzoru do Wojewody.
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Do zadai Referatu Finansowego naleiy:
1. W zakresie bud2etu 6miny w szczeg6lnoici:

1) opracowywanie projektu bud2etu gminy oraz projektu uchwaty bud2etowej,

2) koordynowanie, nadzorowanie prac i bie2qca kontrola realizacji bud2etu Gminy,

3) analizowanie wniosk6w i opracowywanie projekt6w zmian w bud2ecie Gminy w ciqgu roku

bud2etowego,

4) koordynowanie i nadzorowanie prac nad przygotowaniem plan6w finansowych gminnych jednostek

organizacyjnych,

5) przyjmowanie i analiza okresowych sprawozdari od jednostek realizujqcych bud2et,

5) opracowywanie zbiorczej sprawozdawczoici z wykonania dochod6w i wydatk6w bud2etowych,

7) prowadzenie rachunkowo(ci bud2etu Gminy,

8) podejmowanie stosownych dziatafr i nadz6r nad przestrzeganiem dyscypliny bud2etowej pzez
jednostki wykonujqce bud2et Gminy,

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

10) pzygotowanie projekt6w uchwat i zarzqdzefi w zakresie spraw bie2qcych.

2. W zakresie podatk6w, optat i niepodatkowych naleino6ci budietu Gminy, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie ewidencji podatnik6w i inkasent6w,

2) proponowanie stawek podatk6w i optat lokalnych oraz pzygotowanie uchwat Rady w tym zakresie,

3) prowadzenie postqpowania wyja6niajqcego i wydawanie decyzji w zakresie stosowania ulg

w zaptacie podatk6w i optat lokalnych, niepodatkowych nale2no6ci bud2etu oraz nale2noSci

cywilnoprawnych,

4) gromadzenie, pzechowywanie oftz badanie pod wzglqdem zgodnoSci z prawem i stanem

rzeczywistym deklaracji podatkowych sktadanych organowi podatkowemu, prowadzenie spraw



dotyuqcych ulg w podatkach pobieranych przez Uzqd Skarbowy, a stanowiqcych dochody 6miny,

5) prowadzenie dokumentacji wymiarowej; rejestr6w prrypis6w i odpis6w,

6) pob6r podatk6w i optat lokalnych oraz prowadzenie ewidencji w ksiqgach rachunkowych,

7) pob6r i prowadzenie ewidencji dochod6w niepodatkowych, w szczeg6lno5ci z tytutu u2ytkowania

wieczystego, i dzier2aw wykupu lokali mieszkalnych i u2ytkowych, przeksztatcenie prawa

u2ytkowania wieczystego na wtasnoS(,

8) egzekucja nale2no(ci finansowych: podatk6w i optat lokalnych oraz dochod6w nieopodatkowanych,

9) wystqpowanie do sqdu z wnioskami o wpis do hipoteki przymusowej,

10) prowadzenie spraw zwi4anych z udzielaniem ulg w sptacie zobowiq.zari podatkowych dla

przedsiqbiorc6w zgodnie z przepisami o dopuszczeniu i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
pzedsiqbiorc6w oraz spozqdzanie sprawozdawczo(ci w tym zakresie,

111 prowadzenie windykacji kar, odszkodowafi i innych nale2no5ci cywilnoprawnych, le2qcych w zakresie

kom6rek organizacyjnych Uzqdu,

12) wydawanie zaSwiadczeri o stanie majqtkowym oraz o niezaleganiu w podatkach i optatach.

3, W zakresie dyscypliny bud2etowej, w szczeg6lnoici:

1) wsp6tudziat w kontrolach w zakresie tinansowym w jednostkach organizacyjnych Gminy,

2) udzielanie kom6rkom Urzqdu i jednostkom organizacyjnym instrukta2u w zakresie pzepis6w

finansowych,

3) organizowanie obiegu i kontroli dokument6w tinansowych, w spos6b zapewniajqcy wtaSciwy

i zgodny z zasadami dyscypliny bud2etowej przebieg operacji finansowej.

4, W zakresie obstugi finansowo-ksiqgowej, w szczeg6lno5ei:

1) prowadzenie ksiqg rachunkowych Urzqdu i bud2etu 6miny zgodnie z obowigujqcymi przepisami,

2) obstuga tinansowa Uzqdu,

3) uruchamianie 6rodk6w finansowych dla poszczeg6lnych dysponent6w bud2etu Gminy,

4) realizacja wydatk6w osobowych, w tym wynagrodzeri oraz obowiqTkowych pochodnych

od wynagrodzefi zgodnie z obowigujqcymi przepisami w tym zakresie,

5) prowadzenie ewidencji ilo6ciowo-warto6ciowej oraz obstugi ksiqgowej rzeczowego majqtku Gminy,

6) prowadzenie ksiqg inwentazowych oraz rozliczanie inwestycji,

7l dokonywanie wyceny aktyw6w oraz pasyw6w i ustalanie wyniku tinansowego - sporzqdzanie

bilans6w,

8) dokonywanie umorzefl 6rodk6w hwaiych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych,

9) prowadzenie ewidencji ksiqgowej tinansowego majqtku trwatego,

10) sporzqdzanie deklaracji ZUS i podatku dochodowego od os6b tizycznych,

11) rozliczanie zaliczek, diet idelegacjiz tytuty podr62y stu2bowych oraz ryczalt6w,
12) Sciqganie nale2no6ci Finansowych,

13) obstuga finansowo-ksiqgowa zaktadowego funduszu Swiadczeri socjalnych,

14) sporzqdzenie okresowych i rocznych sprawozdafi: finansowych, bud2etowych, o zatrudnieniu

i wynagrodzeniach oraz statystycznych w zakresie Srodk6w trwalych,

15) pzekazywanie dotacji udzielonych z bud2etu Gminy dla niepublicznych przedszkoli i szk6t,

16) pzekazywanie dotacji wynikajqcych z um6w zawartych z organizacjami pozarzqdowymi

na podstawie ustawy o po2ytku publicznym i wolontariacie,

17) prowadzenie ewidencji druk6w Scistego zarachowania.
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Do zadai Referatu 0chrony Srodowiska nale2y:

1. W zakresie ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej (z wytqczeniem melioracji wodnej

w rolnictwie), w szczeg6lnoici:

1) uczestniczenie w sporzqdzaniu zato2efr i plan6w spoteczno-gospodarczych oraz zagospodarowania

przestrzennego w czqici dotyczqcej ochrony Srodowiska,

2l prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej z wytqczeniem zadafr melioracyjnych na terenach

rolnicrych,

3) prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla

wszystkich inwestycji mogqcych znaczqco oddziatywai na Srodowisko,

4) prowadzenie spraw w zakresie ochrony zasob6w irodowiska, w szczeg6lnoici:

a) ochrona powietrza, w6d i powiezchni ziemi,

b) ochrona przed halasem i polami elektromagnetycznymi,

c) ochrona kopalin,

d) ochrona Srodowiska przed odpadami,

e) ochrona zwiezqt i ro6lin,

5) prowadzenie spraw w zakresie przeciwdziatania zanieczyszczeniu 6rodowiska,

5) ustalanie optat za kozystanie ze Srodowiska,

7l popularyzacja pzedsiqwziqf z zakresu ochrony Srodowiska,

S) prowadzenie spraw w zakresie opiniowania potzeb modernizacyjnych obiekt6w stu2qcych ochronie

Srodowiska,

9) prowadzenie postqpowafr odnoinie obowiqzku przytqczenia nieruchomo5ci do sieci kanalizacyjnej,

10) dokonywanie systematycznej analizy i oceny stanu Srodowiska, opracowanie niezbqdnych

materiat6w oraz raporl6w.

2. W zakresie ochrony prryrody, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie ewidencji pomnik6w przyrody, u2ytk6w ekologicznych, zespotu przyrodniczo-

krajobrazowego, o bszar6w chron ionego krajobrazu,

2l popularyzacja przedsiqwziq( z zakresu ochrony praTrody,

3) prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwolefl na usuwanie drzew i kzew6w oraz prowadzenie

postqpowari zwiqTanych z wymierzaniem kar za wycinkq dzew i krzew6w oraz prowadzenie

postqpowari zwiryanych z wymierzaniem kar za wycinkq dzew i kzew6w bez wymaganego

zezwolenia.

3. W zakresie utrrymania crystoici i porzqdku, w szczeg6lnoici:

1) realizacja zadari w zakresie utrzymania porzqdku i czysto6ci w Gminie, w tym egzekwowanie

postanowiei Regulaminu utrzymania porzqdku i czystoici w Gminie Sierakowice,

2l prowadzenie rejestru zbiornik6w bezodptywowych i przydomowych oqyszczalni 6ciek6w oraz kontroli

czqstotliwo6ci ich opr62niania,

3) przygotowywanie wsp6lnie z osobq odpowiedzialnq za realizacjq Zam6wiefr publicznych w Urzqdzie

dokument6w do postqpowafr o zam6wienie publiczne na ustugi zwiqTane z oczyszczaniem

nawierzchni ulic, chodnik6w, parking6w, zatoczek i przystank6w autobusowych, pielqgnacja zieleni,

zbieranie i unieszkodliwianie zwtok zwierzqt z teren6w publicznych z terenu 6miny oraz p62niejszy

nadz6r nad realizacjE umowy.

4. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w szczeg6lnoSci:



1) sprawdzanie i weryfikacja zto2onych deklaracji dotyczqcych optat za odbieranie odpad6w

komunalnych,

2l dokonywanie wymiaru optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) wsp6tudziat pzy prowadzeniu egzekucji optaty za odbieranie odpad6w komunalnych,

4l prowadzenie postqpowania wyja(niajqcego w zakresie optaty za odbieranie odpad6w komunalnych,

5) prowadzenie spraw z zakresu pobierania optaty za odbieranie odpad6w komunalnych,

5) przygotowywaniu projekt6w Uchwal w zakresie dotyczqcym ustawy o utrzymaniu pozqdku

i czysto5ci w gminach,

7) analiza koszt6w ponoszonych w zwiqTku z odbiorem odpad6w komunalnych,

8) przygotowywanie na bie2qco materiat6w intormacyjnych w powyzszym zakresie dla ptatnik6w

optaty i umieszczanie ich w prasie lokalnej, w BIP oraz na tablicach ogtoszeniowych,

9) informowanie mieszkaric6w o systemie gospodarki odpadami,

10) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadafi powierzonych

podmiotom odbierajqcym odpady komunalne od wta6cicieli nieruchomo5ci,

11) przygotowywanie wsp6lnie z ReFeratem odpowiedzialnym za realizacjq zam6wieri publicznych

w Urzqdzie dokument6w do postqpowafi o zam6wienie publiczne na odbi6r i zagospodarowanie

odpad6w komunalnych .z terenu Gminy Sierakowice wtaz z prowadzeniem Punktu Selektywnej

Zbi6rki 0dpad6w Komunalnych oraz pbinielsty nadz6r nad realizacjq umowy,

12) prowadzenie i obstuga systemu intormatycznego odpadywgminie.com,

13) prowadzenie i obstuga aplikacji EVEN|0.

s18

Do zadarl Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami nale2y:

1. W zakresie gospodarowania nieruchomoiciami, w szczeg6lnoici:

1) prowadzenie gminnego zasobu nieruchomoici,

2) realizowanie zadafi z zakresu gospodarowania i zarzqdzania nieruchomo6ciami, w tym ich sprzeda2,

darowizna, oddawanie w u2ytkowanie wieczyste,-obciq2anie ograniczonymi prawami zeczowymi,

oddawanie w u2yczenie, trwaty zarzqd, zamiana, przyjmowanie darowizn oraz pr4rgotowywanie

projekt6w uchwat w Mw zakresie,

3) regulowanie stan6w prawnych nieruchomo5ci, w tym drogowych i ustalanie odszkodowati

za przejqte dziatki,

4) przeksztatcanie u2ytkowania wiezystego w prawo wtasnoici,

5) prowadzenie spraw z zakresu ustalania warto6ci nieruchomo6ci gminnych, cen i optat
za korzystanie z nich,

6) prowadzenie spraw w zakresie wykonywania prawa pierwokupu,

7) prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomo6ci niezbqdnych dla realizacji zadari Gminy,

8) twozenie oraz ewidencjonowanie zasob6w grunt6w, w tym przeznaczonych na cele inwestycyjne,

9) organizowanie przetarg6w dotyczqcych spzeda2y nieruchomo5ci gruntowych,

10) prowadzenie spraw w zakresie tworzenia zasob6w grunt6w na cele zabudowy,

11) prowadzenie spraw zwiqzanych z komunalizacjq grunt6w,

12) prowadzenie postqpowari administracyjnych w sprawie ustalenie wysoko5ci optat adiacenckich,

13) aktualizowanie optat za uzytkowanie wieczyste, trwaty zanqd, i u2ytkowanie nieruchomo6ci

gruntowych,



14) prowadzenie operat6w (ewidencji) numeracji pozqdkowych nieruchomoici, w tym nadawanie

numer6w porzqdkowych,

15) prowadzenie spraw w zakresie opiniowania w formie pos[anowieri projekt6w podziat6w

nieruchomo6ci pod wzglqdem zgodnoSci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

15) przygotowywanie wsp6lnie z ReFeratem odpowiedzialnym za realizacjq zam6wieir publicznych

w Uzqdzie dokument6w do postqpowafr o zam6wienie publiczne na ustugi zwiqTane

z gospodarowaniem nieruchomo5ciami,

17) prowadzenie spraw zwiryanych z roszczeniami tinansowymi wynikajqcymi z ustalei miejscowych

plan6w zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna).

2. W zakresie geodezji i kartografii, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie z urzqdu postqpowafr o podziat nieruchomoSci na cele publiczne,

2) zlecanie wykonywania map sytuacyjno-wysoko6ciowych i informacyjnych, dla wtasnych cel6w

projektowych,

3) prowadzenie spraw w zakresie za[wierdzania projekt6w podziat6w,

4l prowadzenie postqpowari rozgraniczajqcych oraz postqpowai w sprawie zatwierdzenia granic

nieruchomo6ci,

5) sktadanie wniosk6w o wpis do ksiqg wieczystych prawa wtasnoSci grunt6w nabywanych pzez

Gminq,

5) wykonywanie zadafr w sprawach nabywania dr6g powstatych w wyniku zatwierdzania projekt6w

podziatu z mocy prawa lub w drodze um6w cywilnoprawnych,

7) przygotowywanie wsp6lnie z ReFeratem odpowiedzialnym za realizacjq zam6wiei publicznych

w Uzqdzie dokument6w do postqpowari o zam6wienie publiczne na ustugi w zakresie geodezji

i kartograFii.

s19

Do zadai Referatu Budownictwa naleiy, w szczeg6lnoici:

1. przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosk6w o spozqdzenie lub zmianq miejscowego planu

zagospodarowania pzestrzennego,

2. opracowywanie analiz dotyczqcych zasadnoSci przystqpienia do sporzqdzania planu i stopnia zgodnoici

przewidywanych rozwiqzari z ustaleniami studium,

3. opracowanie projekt6w uchwat o przystqpieniu do sporzqdzenia lub zmiany miejscowego planu

zagospodarowan ia przestrzennego,

4. koordynacja i obstuga dziatafr zwiqzanych ze spozqdzeniem lub zmianq miejscowego planu

zagospodarowania pzestrzennego,

5. opracowanie projekt6w uchwat o przystqpieniu do sporzqdzenia lub zmiany studium uwarunkowati

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy,

5. koordynacja i obstuga dziatari zwiqTanych ze sporzEdzeniem lub zmianq studium uwarunkowafi

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy,

7. prowadzenie rejestru miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego,

8. sporzqdzanie wypis6w i wyrys6w z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

ze studium uwarunkowali i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy,

9. wydawanie za6wiadczeri o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania pzestnennego,

10. wydawanie zaSwiadczefr o zgodno5ci budowy z ustaleniami obowiqpujqcego miejscowego planu



zagospodarowania przesbzennego albo decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

11. wydawanie zaiwiadczei potwierdzajqcych spetnienie warunk6w wynikajqcych z planu rewitalizacji,

12. wydawanie za6wiadczefr o zgodnoSci zamienonego sposobu u2ytkowania obiektu budowlanego

z ustaleniami obowiq.zujqcego miejscowego planu zagospodarowania przestzennego albo decyzjq

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

13. koordynacja i obstuga dziatafr zwiq,zanych ze spozqdzeniem lub zmianq uchwaty w sprawie zasad

i warunk6w sytuowania obiekt6w matej architektury, tablic reklamowych i urzqdzeri reklamowych oraz

ogrodzefi,

14. koordynacja i obstuga dziatafr zwiq.zanych ze sporzqdzeniem lub zmianq gminnego programu

rewitalizacji oraz miejscowego planu rewitalizacji,

15. koordynacja i obstuga dziatari zwiqzanych ze spozqdzaniem analiz zmian w zagospodarowaniu

pzestrzennym gminy,

16. pzygotowywanie wsp6lnie z ReFeratem odpowiedzialnym za realizacjq Zam6wieri publicznych w Uzqdzie

dokument6w do poslqpowafr o zam6wienie publiczne na opracowanie miejscowych plan6w

zagospodarowania przeslzennego oraz innych dokument6w planistycznych,

17. pzekazywanie Staroicie kopii uchwalonych plan6w zagospodarowania przestrzennego,

18. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyli 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 zgodno6ci

z m iejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

24. realizacja zadari wynikajqcych z ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami w zakresie gminnej

ewidencji zabytk6w i gminnego programu ochrony zabytk6w.

s20

Do zadari Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. ewidencji dziatalnoici gospodarczej naleiy,

w szczeg6lno5ci:

1. przyjmowanie wniosk6w do CEIDG, w tym terminowe pzesytanie w/w wniosk6w do Urzqdu Skarbowego

i Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych,

2. wydawanie zezwolei na spzeda2 i podawanie napoj6w alkoholowych oraz prowadzenie rejestr6w w tym

zakresie,

3. wsp6tpraca z Gminnq Komisjq Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i Petnomocnikiem

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

w tzeZwoSci i przeciwdziataniu alkoholizmowi,

4. prowadzenie ewidencji zezwolefr na wykonywanie transportu drogowego taks6wkq i wydawanie w tym

zakresie licencji,

5. prowadzenie ewidencji zezwoleri na wykonywanie regularnych przewoz6w os6b w krajowym transporcie

drogowym i wydawanie w tym zakresie zezwoleli.

Do zadari Referatu ds. Unii Europejskiej naleiy:
s21



1. W zakresie strategii Gminy, w szczeg6lno6ci:

1) realizacja zatohefi Strategii Rozwoju Gminy,

2l wnioskowanie o aktualizacjq Strategii Rozwoju Gminy,

3) wsp6tpraca z podmiotami gospodarczymi, Srodowiskami spotecznymi i naukowymi w zakresie

Strategii Rozwoju Gminy,

4) wsp6tpraca z kom6rkami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy odpowiedzialnymi

za opracowanie i realizacjq polityk bran2owych i program6w wynikajqcych ze Strategii Rozwoju

Gminy,

5) wsp6tpraca z innymi jednostkami samozqdu terytorialnego w celu sp6jnego planowania i realizacji

i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego,

6) wsp6tpraca w zakresie opracowania gminnych akt6w prawnych, w tym bud2etu, plan6w

zagospodarowania pzestzennego, celem zgodnoSci z przyjetE Strategiq Rozwoju Gminy,

7) wsp6tpraca ze Stowazyszeniem Obszar Metropolitalny Gdairsk - Gdynia - Sopot.

2. W zakresie realizacji zadari finansowanych z fundusry kraiowych i europejskich,

w szczeg6lnoSci:

1) wsp6tpraca z przedstawicielami organ6w zazqdzajqcych europejskimi i krajowymi Srodkami

pomocowymi w zakresie ich poryskiwania na zadania ujqte w Skategii Rozwoju Gminy oraz zadania

ujqte w bud2ecie Gminy oraz w zakresie innych projekt6w dotyczqcych rozwoju spoteczno-

gospodarczego Gminy,

2t twozenie dokument6w programowych regulujqcych zasady wdrazania pomocowych Srodk6w

krajowych i zagranicznych,

3) state monitorowanie dostqpnoSci Srodk6w pomocowych i skladanie w tym zakresie inFormacji

W6jtowi oraz monitorowanie zmian akt6w prawnych i procedur regulujqcych zasady wdra2ania tych

5rodk6w,

4\ opracowanie wniosk6w aplikacyjnych o przyznanie doFinansowania ze $rodk6w zewnqtrznych

na realizacjq projekt6w wchodzqcych w zakres zadari,

5) anga2owanie kierownik6w relerat6w/samodzielne stanowiska oraz kierownik6w jednostek

organizacyjnych Gminy do wsp6tpracy w zakresie prrygotowywania wniosk6w aplikacyjnych

na projekty wchodzqce w zakres ich zadari,

6) realizacja i rozliczanie projekt6w wsp6t[inansowanych ze 6rodk6w unijnych i innych irldel
zewnqtrznych pod kqtem ich realizacji zgodnej z wymogami instyiucji zarzqdzajqcych programami

operacyjnymi.

3. W zakresie zam6wiefi publicznych dotyczqcych realizowanych projekt6w, w szozeg6lnoici:

1) prowadzenie postqpowafr o udzielenie zam6wieri publicznych w zwiqzku z realizacjq projek[6w,

w szczeg6lno6ci:

a) opracowanie specyFikacji istotnych warunk6w zam6wienia i innych dokument6w niezbqdnych

do przeprowadzenia i udzielenia zam6wienia publicznego,

b) przygotowanie projekt6w um6w zgodnych z obowiqzujqcymi pzepisami,

c) udziat w pracach komisji pzetargowych,

d) prowadzenie dokumentacji zwi4anej z procedurq zam6wienia,

e) uczestniczenie w odbiorach czqSciowych i kofrcowych rob6t,

0 prowadzenie nadzoru, kontroli i koordynowanie przebiegu i realizacji um6w, pod wzglqdem

zgodno6ci zakresu rzeczowego i tinansowego z zawartymi umowami, weryFikacja koszt6w



i faktur oraz uruchamianie ptatnoici.
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Do zadai Referatu Rolnictwa naleiy, w szczeg6lnoici:

1. wsp6tpraca z rolnikami w szczeg6lno(ci w zakresie udzielania im doradztwa w pozyskiwaniu 6rodk6w
un'rjnych oraz inFormowania o mo2liwoSci kor4rstania z kurs6w i szkoleri,

2. wsp6tpraca z Powiatowym Lekazem Weterynarii w zakresie zwalczania zarazliwych chor6b zwiezqcych,

w tym w szueg6lno5ci zwalczania w5cieklizny, ASF oraz grypy ptak6w,

3. wsp6tpraca ze stu2bami doradztwa rolniczego - PODR, jednostkami dziatajqcymi na rzecz rolnictwa -
ARIMR, ARR, stu2bami w zakresie ochrony ro(lin - pl0RiN,

4. upowszechnianie estetyzacji wsi,

5. wsp6ipraca z kotami gospodyri wiejskich,

5. prowadzenie spraw w zakresie melioracji szczeg6towych i urzqdzei wodnych w rolnictwie,
7. wsp6tpraca z Uzqdem Statystycznym w zakresie organizowanych spis6w rolnych oraz ludno6ci

i mieszkari,

8. prowadzenie spraw w zakresie szacowania slrat i szk6d zwiqzanych z wystqpowaniem klqsk 2ywiotowych,

9. wsp6tpraca z Pomorskq lzbq Rolniczq oraz prowadzenie spraw zwiqzanych z zabezpieczeniem od strony
organizacyjnej i technicznej prawidtowego przeprowadzenia wybor6w do izb rolniczych,

10. prowadzenie spraw zwiryanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolnik6w,
11. wsp6tpraca ze Starostwem Powiatowym i Pomorskq lzbq Rolniczq dotyczqca dziatalno6ci k6t towieckich

na terenie Gminy,

12. nadz6r nad plantacjami choinek oraz gospodarkq w lasach prywatnych,

13. prowadzenie zadari zwiqTanych z gospodarkq rybackq na terenie Gminy oraz wsp6tpraca z LGR Kaszuby,

14. wsp6tpraca z 0krqgowq Stacjq Chemiczno-Rolniczq w Gdarisku w zakresie wykonania oceny zasobnogci

i odczynu gleb w sktadniki mineralne w Gminie Sierakowice,

15. pzygotowanie programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno(ci zwierzqt
i prowadzenie spraw wynikajqcych z jego realizacji,

15. wsp6tpraca z pracownikiem ds. obrony cywilnej w zakresie oceny zagro2eri wynikajqcych z dziatalno5ci
rolniczej,

17. realizowanie zadari z zakresu dzier2awy grunt6w gminnych,

18. nadz6r nad tablicami inFormacyjnymi w uzqdzie i przed nim,

19. realizacja zadafr w zakresie wydawania zezwolei na utrrymywanie psa rasy uznawanej za agresywnq.

s23
Do zadai Referatu lnwestycji i Dr6g naleiy:
1. W zakresie inwestycji, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie postqpowari zwiqTanych z pzygotowaniem i realizacjqzadari inwestycyjnych,

2) wsp6tpraca z ReFeratem ds. Unii Europejskiej w zakresie reatizacji zalolefr Strategii Rozwoju Gminy,
3) wsp6tpraca z ReFeratami: Geodezji i Gospodarki Gruntami, Budownictwa, Unii Europejskiej, w zakresie

twozenia i ewidencjonowania zasob6w gruntowych przeznaczonych na cele inwestycyjne,
4) wsp6tpraca w zakresie opracowywania gminnych akt6w prawnych, w szczeg6lnoSci bud2etu, plan6w

zagospodarowania przestrzennego, celem zapewnienia zgodno6ci z przyjqlqstrategiq Rozwoju Gminy,
5) udzielanie inFormacji potencjalnym inwestorom o realizowanych i projektowanych inwestycjach.



2. W zakresie gospodarki komunalnej, w szczeg6lnoici:

1) prowadzenie spraw w zakresie tworzenia i utrzymywania teren6w zielonych,

2l prowadzenie gospodarki wodno-Sciekowej na terenach pozarolnicaych,

3) wsp6tpraca z Pzedsiqbiorstwem Wodociqg6w i Kanalizacji w Sierakowicach w zakresie

tunkcjonowania gminnej infrastruktury wodociqgowej i kanalizacyjnej oraz pozostatej inFrastruktury.

3. W zakresie utrrymania i ochrony budynku Unqdu, w szczeg6lnoici:

1) zanqd budynkiem Urzqdu wftzz pzynale2nymi posesjami i parkingiem, w tym pr4rgotowanie 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 zadati,

3) zabezpieczenie mienia budynk6w,

4l zapewnienie prawidtowego Funkcjonowania systemu alarmowego, systemu pzeciwpo2arowego oraz

instalacji teleinFormatycznej w Uzqdzie,

5) pzeprowadzanie okresowych i doraznych przeglqd6w stan6w bezpieczef,stwa po2arowego, w ramach

bezpieczefrstwa i higieny pracy oraz w zakresie wynikajqcym z przepis6w prawa budowlanego oraz

podejmowanie dziatari celem usuniqcia uchybiefr w tym zakresie,

5) pzeprowadzenie lub organizacja innych badarl i kontroli wynikajqcych z odrqbnych przepis6w

do tyuqcych zabezpi eczen i a b udyn k6w u2yteczn o6ci pu bli cznej,

7l zaopatrywanie pomieszczeri w spzqt i instrukcje pzeciwpo2arowe, systemu pzeciwpo2arowego oraz

instalacji teleinFormatycznej w Uzqdzie,

8) prowadzenie ksiqgi obiektu budowlanego dot. budynku Urzqdu.

4. W zakresie drogownictwa, w szczeg6lnoici:

1) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania prawidtowej eksploatacji dr6g gminnych oraz urzqdzefi

z nimi zwiqzanych (chodniki, kanalizacji odwadniajqcych drogi),

2l przygotowanie dokumentacji dotyczqcej zaliczania dr6g i ulic do poszczeg6lnych kategorii,

3) nadz6r nad remontami i eksploatacjq dr6g gminnych,

4) prowadzenie spraw w zakresie zarzqdzania drogami gminnymi zgodnie z ustawq o drogach

publicznych a w szczeg6lno6ci:

a) okre6lenie warunk6w korzystania zdrbg, uzgadnianie projekt6w ptzy+qczy urzqdzeri inFrastruktury

technicznej niezwiqTanej z potzebami zazqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

oraz wydawanie zgody na zajqcie pasa drogowego wraz z ustaleniem optat za zajqcie pasa i za

umieszczenie 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) prowadzenie rejeslru dr6g gminnych,

6) prowadzenie dokumentacji i zapewnienie kontroli technicznej oraz sprawnoSci gminnych obiekt6w

drogowych.

5. W zakresie oiwietlenia miejsc publicznych i dr6g, w szczeg6lnoici:

1) planowanie o6wietlenia dr6g i miejsc publicznych,

2l wsp6tdziatanie ze stu2bami utrzymujqcymi uzqdzenia oiwietleniowe w sprawno5ci technicznej,

3) wsp6tpraca z Reteratem Ochrony Srodowiska w zakresie opracowania zato2eir planu zaopatrzenia



w cieplo, energiq elektrycznq i paliwa gazowe.

5. W zakresie transportu zbiorowego, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie spraw w zakresie koordynacji rozktad6w jazdy,

2l koordynowanie Funkcjonowania transportu zbiorowego.

7. w zakresie ochrony ludnoici izarzqdzania kryzysowego, w szczeg6lnoici:
1) wsp6tpraca z pracownikiem ds. obrony cywilnej w zakresie oceny zagro2eri wynikajqcych z zakresu

zadari reteratu.

s24
Do zadarl Samodzielnego Stanowiska Prary ds. gospodarowania mieniem komunalnym naleiy:
1. W zakresie gospodarowania lokalami oraz budynkami mieszkalnymi oraz lokalami uiytkowymi,

bqdqcymiw zasobach 6miny, w szczeg6lnoici:
1) administrowanie, gospodarowanie i zazqdzanie lokalami oraz budynkami mieszkalnymi,

2l prowadzenie spraw w zakresie zawierania i rozwiqprrwania um6w o najem lokali mieszkalnych, w tym

socjalnych i zamiennych,

3) prowadzenie spraw w zakresie ustalania stawek czynsz6w i optat niezale2nych od wtaSciciela

za lokale mieszkalne, u2ytkowe oraz budynki,

4) prowadzenie postqpowafr egzekucyjnych w sprawach lokalowych i usuwanie skutk6w samowoli

lokalowej,

5) realizowanie spraw w zakresie zarzqdu nieruchomo(ciami wsp6lnymi,

5) prowadzenie gospodarki lokalami u2ytkowymi bqdqcymi w zasobie Gminy, w szczeg6lnoici zawieranie

i rozwiqzywanie um6w, zgodnie z obowigujqcymi pzepisami prawa,

7) rozpatrywanie wniosk6w i prowadzenie postqpowari w sprawie o pzyznanie dodatk6w

mieszkaniowych,

8) rozpatrywanie wniosk6w i prowadzenie postqpowafi w sprawie o pr4gnanie dodatk6w

energetycznych.

2. W zakresie realizacii wydatk6w poniiej prog6w okre3lonych w art.4 pkt 8 Ustawy prawo

zam6wierl publicznych, w szczeg6lno5ci:

1) prowadzenie ewidencji wydatk6w poni2ej prog6w okre6lonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zam6wieri

Publicznych z uwzglqdnieniem pzedmiotu zam6wienia,

2l akceptowanie zaciqgniqcia zobowiqzania pod kqtem zgodno(ci z przepisami Ustawy Prawo Zam6wieti

Publicznych.

3. Wystawianie faktur z bieiqcej dziatalnoici Gminy, w szczeg6lno6ci:

1) taktur VAT,

2l taktur korygujqcych,

3) dowod6w wewnqtrznych,

4l not korygujqcych.

4. Prowadzenie rejestru sprzedaiy VAT.

5. Prowadzenie spraw zwiqzanych z Zaktadowym Funduszem Swiadczeri Socjalnych,
w szczeg6lnoici:

1) przygotowywanie projektu planu wydatk6w tinansowanych z Zaktadowego Funduszu Swiadczei
Socjalnych,

2l prowadzenie dziatalno5ci socjalnej,



3) sprawowanie bie2qcej kontroli nad prawidtowoiciq pzeznaczenia Srodk6w z Zaktadowego Funduszu

Swiadczeri Socjalnych,

4) pzygotowywanie informacji zwiganych z tunkcjonowaniem Zaktadowego Funduszu Swiadczei

Socjalnych.

6. Prowadzenie ksiqgowoSci i bieiqcych rozliczei Kasy Pomocy Koleieiskiej.

7. Prowadzenie rejestru wydanych zaiwiadczef o stanie majqtkowym oraz o niezaleganiu

w podatkach i optatach.

8. Sprawowanie opieki nad obiektami grobownictwa i cmentarnictwa wojennego.

s25

Do zadafi Pelnomocnika ds. przeciwdziatania alkoholizmowi nale2y:

1. W zakresie dziatari dotyczqcych przeciwdziatania alkoholizmowi i narkomanii, w szczeg6lno$ci:

1) dziatanie na rzecz twozenia i wzmacniania lokalnej koalicji tzelwoiciowej, szukanie poparcia dla

dziatania na rzecz zmniejszania rozmiar6w problem6w alkoholowych,

2l pzeprowadzanie analizy problem6w alkoholowych i stanu zasob6w w dziedzinie ich rozwiqzywania na

terenie Gminy,

3) wsp6tpraca z Gminnq Komisjq w zakresie:

a) przygotowywania gminnego programu protilaktyki i rozwiq4ywania problem6w alkoholowych

i zapobiegania narkomanii wraz z projektem harmonogramu jego wykonania,

b) przygotowanie sprawozdania z wykonania gminnego programu protilaktyki i rozwiqzywania

problem6w alkoholowych i zapobiegania narkomanii,

4l przedstawienie Radzie 6miny sprawozdari z realizacji zadati,

5) bie2qca koordynacja zadari wynikajqca z Gminnego Programu protilaktyki i rozwiqTywania problem6w

alkoholowych i zapobiegania narkomanii,

6) wsp6tpraca z instytucjami i organizacjami dziatajqcymi w sFerze proFilaktyki i rozwiqaTwania

problem6w alkoholowych,

7) wdra2anie i propagowanie na terenie gminy og6lnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,

8) Bie2qca ewaluacja i wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiq3ywania problem6w

alkoholowych.

2. W zakresie ochrony zdrowia, w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym wsp6tpraca z jednostkami

organizacyjnymi Gminy naftecz realizacji Skategii Zdrowia, analiza potrzeb zdrowotnych, prowadzenie

dziatari protilaklyczno - promocyjnych, opracowywanie program6w profilaktycznych,

2) wsp6tpraca z innymi samozqdami oraz Wojewodq w zakresie spraw zwiqSanych z ochronq zdrowia.

3. W zakresie dziatalno5ci Plac6wki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej pod nazwq

Swietlica Socjoterapeutyczna'Tqcza', w szczeg6lnoici :

1) koordynacja dziatalnoici Swietticy Socjoierapeutycznej,Tqcza'.

s25

Do zadarl Petnomocnika W6jta ds. os6b niepetnosprawnych naleiy, w szczeg6lnoici:

1. reprezentowanie interes6w i potrzeb os6b niepetnosprawnych wobec W6jta Gminy, Rady Gminy i komisji

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



Centrum Pomocy Rodzinie,

2. wystqpowanie w imieniu os6b niepetnosprawnych do instytucji, w kt6rych zatatwiane sq wa2ne 2yciowo

sprawy niepetnosprawnych, takich jak plac6wki ochrony zdrowia i rehabilitacji, instytucje

ubezpieczeniowe (ZUS i inne), Paistwowy Fundusz Rehabilitacji 0s6b Niepetnosprawnych i inne tundacje,

3. wsp6tpraca z organizacjami pozazqdowym, skupiajqcymi osoby niepetnosprawne, na terenie Gminy

i poza ni4 wspomaganie tych organizacji w realizowaniu ich statutowych cel6w, zwlaszczaw odniesieniu
do mieszkaric6w Gminy Sierakowice,

4. praca socjalna w 6cistym wsp6tdziataniu z pracownikami Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej

w Srodowiskach, gdzie mieszkajq osoby niepetnosprawne,

5. organizowanie torm spqdzania czasu sprzyjajqcych integracji os6b niepetnosprawnych z petnosprawnymi,

ksztattowanie wta6ciwych postaw wobec niepetnosprawnych, w tym w ich Srodowisku zamieszkania.

s27
Do zadafi Dzialu Swiadczei Rodzinnych naleiy, w szczeg6lno6ci:

1. Podejmowanie dziatai i prowadzenie spraw z zakresu Swiadczeri rodzinnych, w tym:

1) realizacja zadari wynikajqcych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o Swiadczeniach rodzinnych

2) realizacja zadafr wynikajqcych z ustawy z dnia 11 lutego 2015 roku o pomocy paristwa

w wychowywaniu dzieci

3) realizacja zadari wynikajqcych z ustawy z dnia 7 wze5nia 2007 roku o pomocy osobom

uprawnionym do aliment6w

4) realizacja zadafi wynikajqcych z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wyptacie

zasitk6w dla opiekun6w

5) realizacja zadari wynikajqcych z ustawy z dnia 4 listopada 2015 roku o wspieraniu kobiet w ciq2y

i rodzin ,Za zyciem"

5) realizacja zadari wynikajqcych z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Du2ej Rodziny

7l realizacja zadari wynikajEcych z Rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia 30 maja 2018 roku,

w sprawie szczeg6towych warunk6w realizacji rzqdowego programu ,Dobry Start'
8) realizacja zadari wynikajqrych z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o Swiadczeniach opieki zdrowotnej

tinansowanych ze 5rodk6w publicznych

9) realizacja zadai wynikajqcych z ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 roku o systemie ubezpieczerl

spotecznych

10) realizacja zadafi wynikajqcych z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu spotecznym

rolnik6w.

s28
Do zadafi Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. obrony cyrvilnej naleiy:
1. W zakresie obrony cywilnej i ochrony ludnoSci, w szczeg6lnoici:

1) organizowanie dziatari wynikajqcych z realizacji plan6w obrony cywilnej Gminy oraz uaktualnianie ich

stosownie do zaistniatych potrzeb i sytuacji,

2l zbieranie i analizowanie danych z zakresu obrony cywilnej oraz pzedstawianie szetowi obrony
cywilnej wniosk6w do akceptacji celem podjqcia odpowiednich do sytuacji decyzji,

3) wsp6tdziatanie z zespotem ds. przyjqcia ludno3ci w opracowaniu dokument6w oraz w realizacji
element6w roz6rodkowania ludnoSci,



4) prowadzenie nadzoru nad formacjami obrony cywilnej w zakresie osiqgania przez nie gotowo5ci

do dziatania,

5) wykonywanie zadafr w zakresie koordynacji dziatania sit i 6rodk6w obrony cywilnej w czasie

prowadzenia akcji ratunkowych oraz wsp6tdziatanie organ6w i sit obrony cywilnej z organami

i jednostkami wojskowymi w zakresie wzajemnych Swiadczefr,

6) organizowanie i zapewnienie dziatania element6w powszechnego ostrzegania i alarmowania

o zagro2eniu uderzeniami z powietza ska2eniami,

7) organizowanie dziatania element6w systemu wykrywania ska2eri i sprawowanie nadzoru nad tym

systemem,

8) inicjowanie i nadzorowanie przedsiqwziqi w zakresie modernizacji, budowy oraz odbudowy budowli

ochronnych, urzqdzefr specjalnych oraz ich wykorzystanie w warunkach szczeg6lnych,

9) nadzorowanie wykonywanie przedsiqwziqi w zakresie zaciemniania wsi, zaktad6w pracy oraz

wygaszania oiwietlenia zewnqtrznego w warunkach zagro2enia powietznego,

10) nadzorowanie realizacji pzedsiqwziqi w zakresie zwiqkszania odpornoSci i zapewnienia ciqgtofti

tunkcjonowania zaktad6w pracy,

11) uczestniczenie w organizacji zaopatrzenia sit obrony cywilnej w sprzqt techniczno-wojskowy

i specjalistyczny oraz Srodki ochrony indywidualnej ludno5ci pzed broniq masowego ra2enia, a tak2e

inspirowanie wykonawstwa Srodk6w zastqpczych,

12) nadzorowanie realizacji przedsiqwziqi w zakresie przekazywania materiat6w i sprzqtu z gospodarki

narodowej na ruecz obrony cywilnej,

13) naktadanie na mieszkalic6w oraz zaktady pracy obowiqTku wykonywania Swiadczeri osobistych

i rzeczowych na ';:ecz obronno6ci kraju i ochrony pzeciwpo2arowej,

14) wsp6tdziatanie w organizacji tqcznoSci na potrzeby kierowania obronq cywilnq i w czasie prowadzenia

akcji ratunkowych,

15) planowanie i organizacja szkolenia tormacji obrony cywilnej i ludnoSci 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 fwiczefr wojskowych oraz rozplakatowanie

obwieszczeri o powotaniu do czynnej stu2by wojskowej w razie ogtoszenia mobilizacji i w czasie

wojny.

2. W zakresie bezpieczeristwa i zarzqdzania kryrysowego, w szczeg6lno6ci:

1) prowadzenie rozpoznania, prognozowanie i monitorowanie zagro2efi,

2) realizowanie procedur i program6w reagowania w czasie stanu klqski 2ywiotowej,

3) opracowanie, doskonalenie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarzqdzania Kryzysowego,

4\ przygotowanie warunk6w umo2liwiajqcych koordynacjq pomocy humanitarnej,

5) koordynowanie dziatai realizowanych wsp6lnie z sqsiednimi gminami, Starostwem Powiatowym oraz

Pomorskiem Urzqdem Wojew6dzkim,

6) realizowanie polityki inFormacyjnej zwiqTanej ze stanem klqski 2ywiotowej.

3. W zakresie obronnoici kraiu, w szczeg6lno6ci:

1) prowadzenie spraw w zakresie umacniania obronnoSci Rzeczpospolitej Polskiej, przygotowania

ludno5ci i mienia narodowego na wypadek zagro2enia i wojny oraz wykonanie innych zadari

w ramach powszechnego obowiq,zku obrony,



2l wykonywanie zadan zwiqzanych z obronq cywilnq,

3) wsp6tdziatanie z organami wojskowymi,

4l prowadzenie spraw z zakresu zakwaterowania sit zbrojnych.

s29

Do zadai Samodzielnego Stanowiska pracy ds. ochrony pzeciwpoiarowej naleiy, w szczeg6lnoSci:

1. sprawowanie nadzoru nad sprawnoSciq sprzqtu po2arniczego, ratowniczego, silnikowego i tqczno(ci

w podlegtych jednostkach 0SP,

2. prowadzenie podstawowej ewidencji sprzqtu silnikowego, transportowego, tqczno(ci i innego

specjal i s tycznego, bqdqcego n a wyposa2en i u 0S P,

3. prowadzenie dokumentacji zwiganej z eksploatacjq oraz naprawami, przeglqdami i konserwacjq sprzqtu

silnikowego, transportowego i ratowniczego,

4. nadzilr nad prawidtowym wydatkowaniem 6rodk6w bud2etowych w zakresie 0SP,

5. prowadzenie magazynu sprzqtu obrony cywilnej i zarzqdzania knTzysowego,

6. wydawanie i rozliczanie (miesiqcznych, kwartalnych) kart pracy samochod6w po2arniczych i sprzqtu

silnikowego,

7. realizowanie zakup6w niezbqdnego spzqtu i wyposazenia dla OSP zgodnie z planami rzeczowo

Finansowymi oraz uzupetnianie na bie2qco zuzytego w czasie dziatali ratowniczych wyposa2enia,

8. pzygotowywanie plan6w wydatk6w bie2qcych, zakup6w inwestycyjnych i inwestycji na rok nastqpny

(na podstawie otrzymywanych preliminarzy wydatk6w z jednostek 0SP),

9. kierowanie na okresowe badania lekarskie stra2ak6w i kierowc6w z jednostek OSP,

10. kierowanie na niezbqdne szkolenia specjalistyczne cztonk6w OSP i rozliczanie tych szkolefi,

11. wsp6tuczestniczenie w organizacji 0g6lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po2arniuej iGminnych Zawod6w

Spo rtowo-Po2arn iczych,

12. udzial w zebraniach jednostek OSP oraz Zarzqdu Oddziatu Gminnego ZOSP RP,

13. rozliczanie czasu pracy kierowc6w - konserwator6w w systemie miesiqcznym,

14. udziat w pracach zespotu powypadkowego je2eli wypadkowi w dziataniach ratownicrych lub szkoleniach

ulegt stra2ak,

15. pzestzeganie dyscypliny bud2etowej w zakresie gospodarnego wydawania i terminowego rozliczania

Srodk6w Finansowych przeznaczonych na ochronq ppo2,

16. wsp6tpraca z Komendq Powiatowq Paristwowej Stra2y Po2arnej w zakresie pozyskiwania, rozliczania

i realizacji zakup6w niezbqdnego sprzqtu i wyposa2enia w ramach dofinansowari uzyskiwanych z KSRG

i KG PSP,

17. wsp6tdziatanie z lnspektorem ds. 0C w zakresie planowania i realizacji zadari zwiqzanych

z bezpieczefrstwem i zarzqdzaniem kryzysowym oraz obronq cywilnq.

s30
Do zadai Urzqdu Stanu Cywilnego nale2y, w szczeg6lnoici:

1. prowadzenie Rejestru Stanu Cywilnego oraz Rejestru Uznafr dot. urodzeri, mat2efistw izgon6w, dla

zdarzefi, kt6re nastqpity w okrqgu jego dziatania oraz na wniosek os6b zainteresowanych dla zdarzefi,

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

ksiqgach stanu cywilnego,

2. prowadzenie akt zbiorowych i skorowidz6w do rocznik6w i ksiqg stanu cywilnego,



3. przechowywanie, konserwacja oraz pnekazywanie do Archiwum Pafistwowego 100-letnich (dot. urodzefr)

oraz 8O-letnich (dot. mat2efrstw i zgon6w) ksiqg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

4. aktualizowanie przechowywanych ksiqg oraz wpisywanie wzmianek dodatkowych i przypisk6w

na podstawie wyrok6w, postanowiefl sqdowych, decyzji administracyjnych, zawiadomiefl oraz akt6w

stanu cywilnego i informacji przekazywanych pzez inne USC, w tym oSwiadczeri woli os6b

zainteresowanych,

5. przyjmowanie o(wiadczeri woli okre5lonych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym

i opiekuiczym, w tym o wstqpieniu w zwiqzek mat2eriski, o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska

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

5. wydawanie odpis6w z rocznik6w i ksiqg stanu cywilnego oraz wymaganych za(wiadczeft,

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

cywilnego oraz innych pzepis6w resortowych, a dotyczqcych rejestracji stanu cywilnego, w tym

aktualizacji zmian imion i nazwisk,

8. wydawanie decyzji i pism wynikajqcych z przepis6w prawa o aktach stanu cywilnego,

9. wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk,

10. wykonywanie zadafr wynikajqcych z Konkordatu pomiqdzy Stolicq Apostolskq a RP,

11. przygotowanie i organizacja uroczysto6ci zwiqTanych z uhonorowaniem jubileuszy dtugoletniego po2ycia

mat2efrskiego oraz setnych urodzin mieszkafrc6w Gminy lub urodzefi wieloraczk6w,

12. spozqdzanie miesiqcznych sprawozdafr statystycznych do GUS oraz okresowych sprawozdafi wedtug

potrzeb organu nadzoru do Wojewody.

s31

1. Do zadari Radcy Prawnego naleiy, w szczeg6lnoici:

1) Swiadczenie 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) spozqdzanie opinii prawnYch,

5) wystqpowanie w charakterze petnomocnika pzed sqdami i urzqdami.

2. Regulamin obstugi prawnej uzqdu stanowi zatqcznik nr 2 do Regulaminu.

s32

Do zadafi Koordynatora ds. Sportu nale2y, w szczeg6lno6ci:

1. tworzenie warunk6w, w tym organizacyjnych sprzyjajqcych rozwojowi sportu,

2. realizacja zadari wynikajqcych z ustawy o sporcie,

3. nadz6r nad gminnq inFrastrukturq sportowo-rekreacyjnq,

4. zapewnienie bezpieczeistwa os6b ptywajqcych, kqpiqcych siq w miejscach wyznaczonych oraz

uprawiajqcych sporty wodne,

5. wsp6tpraca z organizacjami pozarzqdowymi w zakresie sportu, w tym wsp6tpraca w zakresie realizacji

zadai zleconych w formie, o kt6rej mowa w ustawie o po2ytku publicznym i wolontariacie.

s33

Do zadafi Redakcji ,Wiadomo6ci Sierakowickie" nale2y, w szczegdlnoici:

1. redagowanie miesiqcznika ,Wiadomo6ci Sierakowickie" w oparciu o zgromadzony materiat,



2. udziat w imprezach kulturalnych, uroczysto(ciach gminnych celem przedstawienia relacji na tamach

czasopisma,

3. wsp6tpraca z tirmq zewnqtznq w zakresie sktadu graFicznego oraz wydruku czasopisma,

4. kolporta2 czasopisma na terenie Gminy.

s34
Do zadai Audytora Wewnqtrznego naleiy, w szczeg6lnoSci:

1. ocena zgodno6ci prowadzonej dziatalnoici z przepisami prawa oraz obowigujqcymi w jednostce

proceduram i wewnqtznym i,

2. ocena celowoSci i gospodarno(ci podejmowanych dziatari w zakresie system6w zazqdzania i kontroli,
w szczeg6lno6ci dokonywania oceny systemu gromadzenia 6rodk6w publiunych i dysponowania nimi,
gospodarowania mieniem oraz przestrzeganie celowo(ci i oszczqdnoici w dokonywaniu wydatk6w,

uzyskiwanie mo2liwie najlepszych efekt6w w ramach posiadanych (rodk6w oraz pzestrzeganie termin6w

realizacji zadari i zaciqgania zobowiq3ali,

3. identytikacja i analiza obszar6w ryryka w zakresie dziatania jednostki,

4. przygotowanie planu audytu wewnqtznego ijego realizacji,

5. sporzqdzenie sprawozdai z przeprowadzonego audytu wewnqtrznego oraz wykonania planu audytu,

6. prowadzenie dokumentacji audytu wewnqtrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadari

audytowych,

7. wykonywanie czynnoSci doradczych, w tym sktadanie wniosk6w, majqcych na celu usprawnienie

Funkcjonowanie jednostki, jako czqif zadania audytowego lub na wniosek W6jta,

8. ocena funkcjonowania kontroli zarzqduq w Urzqdzie oraz jednostkach podlegtych inadzorowanych,

f. inFormowanie W6jta o stwierdzonych naruszeniach prawa i dyscypliny Finans6w publicznych,

10. przygotowywanie inFormacji i dokument6w zwiganych z prowadzeniem audytu wewnq[rznego

na wniosek Ministra Finans6w,

11. monitorowanie zleconych przez audytora wewnqtrznego dziatari 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 tak2e ich opiniowanie.

s35

Do zadai Samodzielnego stanowiska pracy ds. analiry wptyw6w z tytutu optat i podatk6w lokalnych
naleiy, w szczeg6lno6ci:

1. dokonywanie czynno5ci sprawdzajqcych w zakresie prawidtowoSci wymiaru podatku od nieruchomoSci,

podatkurolnego,podatkule5nego,podatkuod5rodk6wtransportowych

2. analiza prawidtowo$ci i powszechno6ci uiszczania optat i podatk6w lokalnych, w tym analiza zgodnofti ,

ze stanem faktycznym sktadanych pzez podatnik6w informacji i deklaracji w zakresie podatk6w i optat i

lokalnych

3. gromadzenie materiat6w 2r6dtowych stanowiqcych bazq do wymiaru podatk6w lokalnych popftez

wsp6tdziatanie z wtaSciwymi ReFeratami Uzqdu Gminy Sierakowice w zakresie zmian stanu posiadania

grunt6w i budynk6w przez ptatnik6w optat i podatk6w lokalnych

4. analiza zmian danych w ewidencji grunt6w i budynk6w w celu potwierdzenia prawidtowego wymiaru

podatk6w lokalnych



5. ptzygotowanie przeprowadzania kontroli w zakresie prawidlowo(ci i powszechnoici opodatkowania

podatkami i optatami lokalnymi.

RozDztAt vil
Zakresy crynno6ci, uprawnieri i odpowiedzialnoici stanowisk pracy

s36

1. Pracownicy zatrudnieni w Urzqdzie zobowiqTani sq posiadai zakresy czynno6ci, uprawnieri

i odpowiedzialno5ci pracownik6w w celu zapewnienia optymalnej realizacji zadafr.

2. Zakres czynnoici obejmuje szczeg6towe okre(lenia wykonywanych przez pracownika zadari i crynno5ci

oraz jego uprawnienia i zakres odpowiedzialno6ci.

3. Zakres czynnoSci ustala bezpo6redni przeto2ony.

RozDztAt vru

Zasady podpisywania pism i dokument6w

s37

1. Do podpisu W6jta zastrze2one sq w szczeg6lno6ci:

1) pisma, dokumenty i decyzje w sprawach nale2qcych do jego wytqcznej wta5ciwo5ci,

2) protokoty kontroli przeprowadzonych w Urzqdzie przez jednostki zewnqlzne,

3) decyzje w sprawach osobowych pracownik6w,

4) pisma i dokumenty ka2dorazowo zastze2one (np. w dekretacji) przez W6jta do jego podpisu,

5) korespondencja kierowana do:

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.

2. Zastqpca W6jta podpisuje pisma i dokumenty w zastqpstwie W6jta w czasie jego nieobecno6ci w pracy

na podstawie odrqbnego upowa2nienia.

s38

Do wytqcznej kompetencji Zastqpcy W6jta, Sekretaza i Skarbnika nale2y w szczeg6lno(ci:

1. paraFowanie pism i dokument6w zastrze2onych do wtaSciwo6ci W6jta, a zwiqzanych z zakresem

wykonywanego Wzez nich nadzoru,

2. podpisywanie pism i dokument6w wynikajqcych z dokonanego podziatu zadai i kompetencji,

3. podpisywanie, na podstawie odrqbnego pisemnego upowa2nienia wydanego pftez W6jta, decyzji

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji pubticznej.

s39
'1. Kierownicy Referat6w i zastqpca kierownika podpisujq pisma i dokumenty, z zakresu dziaiania reFerat6w

nie zastrze2one do wta5ciwo6ci organ6w Gminy, Zaslqpcy W6jta, Sekretarza i Skarbnika.

2. Kierownicy ReFerat6w i zastqpca kierownika podpisujq na podstawie odrqbnego pisemnego upowa2nienia

wydanego pzez W6jta, decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.



s40

Uprawnienia poszczeg6lnych pracownik6w do podpisywania pism i dokument6w, udostqpniania informacji

zawierajqcych dane osobowe sq uregulowane w indywidualnych zakresach czynnoici na podstawie

upowa2nienia wydanego przez W6jta,

s41

l.0rganizacjq prac kancelaryjnych Urzqdu okre6la rozpozqdzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykaz6w akb oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiw6w

zaktadowych ( Dz.U. 22011r. Nr 14, poz. 67 z p62n.zml.

2. lnne czynno6ci, zwiqzane z obstugq kancelaryjnq i obiegiem akt nie uregulowane instrukcjq okre6la W6jt.

3. 0rganizacjq kontroli wewnqtznej i zewnqtznej okreila Procedura Przeprowadzenia Kontroli stanowiqca

zatEcznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

RozDztAt lx
Obieg dokument6w

s42

1. Czynno$ci o charakterze pzygolowawczym i techniczno-kancelaryjnym wykonujq reFeraty isamodzielne

stanowiska we wtasnym zakresie.

2. 0bstugq kancelaryjnq zwiqTanq z pzygotowaniem, wysytaniem i dorqczaniem pzesytek wykonuje referat

Organizacyjny, tj. Biuro Podawcze.

s43

Na wniosek Skarbnika W6jt okre6la zasady obiegu i kontroli dowod6w ksiqgowych.

s44

1. W Uzqdzie prowadzone jest archiwum zaktadowe.

2. Zasady gromadzenia, pzechowywania ewidencjonowania oraz udostqpniania akt archiwalnych okreSla

W6jt - z uwzglqdnieniem postanowieri lnstrukcji archiwalnej, bqdqcej zatqcznikiem do rozpozqdzenia,

o kt6rym mowa w S40 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

s45

Zasady postqpowania z dokumentami niejawnymi okre6lajq przepisy szczeg6lne.

RozDztAt x
Zasady opracowywania i wydawania akt6w prawnych

s45

1. Projekty akt6w prawnych Rady iW6jta pzygotowujq ReFeraty iSamodzielne Stanowiska pracy ka2dy

w zakresie swojego dziatania.

2. W przypadku koniecznoSci uczestnictwa w opracowaniu projekt6w prawnych wiqcej ni2 jednej kom6rki

organizacyjnej Urzqdu, Sekretaz w porozumieniu z W6jtem lub ZastqpcqW6jta lub Skarbnikiem, wyznacza

kom6rkq organizacyjnq wiodqcq i odpowiedzialnq za koordynacjq dziatari.

3. Za przygotowanie terminowego i prawidtowego pod wzglqdem merytorycznym projektu uchwaty



odpowiada kierownik wta5ciwego reteratu lub pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku.

RozDztAt xl
0rganizacia prryimowania, rozpatrywan ia i zatahriania skarg, wniosk6w

s47

1. Skargi iwnioski mogq byd wnoszone w ka2dej dogodnej dla wnoszqcego Formie dozwolonej prawem,

w tym ustnie do protokotu.

2. Przyjmowanie pisemnych skarg i wniosk6w odbywa siq w Sekretariacie uzqdu w godzinach pracy Urzqdu.

3. Skargq ustnq pnyjmuje i spozqdza prolok6t Sekretaz.

4. Koordynacjq i nadz6r nad rozpatrywaniem skarg i wniosk6w sprawuje sekretarz.

s48

1. Petent6w w sprawie skarg iwniosk6w prlyjmujq w godzinach pracy Urzqdu W6jt, Zastqpca W6jta

i Sekretarz.

2. Pozostali pracownicy pzyjmujq petent6w codziennie w godzinach pracy Urzqdu.

1. Skargi i wnioski rozpatruje siq bez zbqdnej ,*toti.uag
2. Skargi i wnioski wymagajEce zbierania dowod6w, intormacji lub wyja(nieri powinny by( zatatwiane

najp62niej w terminie 1 miesi4ca od daty ich wptywu.

s50

1. Rejestr skarg i wniosk6w prowadzi Sekretaz.

2. Rejestr prowadzony jest w Formie papierowej.

3. Kierownicy ReFerat6w i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach majq obowigek
natychmiastowego zgtoszenia skarg i wniosk6w do Sekretaza celem zaewidencjonowania w rejestrze

skarg i wniosk6w.



Zalqcznik Nr 1

do Regulaminu 1rganizacgjnego
Unqdu Gming Sierakowice

z dnia 1 czerwco 2017 r.

W6jt Gminy
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Referat lnwestycji
iDr6g

Referat

Organizacyjny
Referat Spraw
Obywatelskich

I *"*ar*.r --l
I 

ar. seort, 
I

@
i Rodzinnvch I

@
i Gospodarki 

IGruntami 
I

@
Stanowisko Pracy 

I

ds. ewidencji 
Idzialalno6ci 
Igospodarczei 
I

@
Stanowisko Pracy 

I

ds. gospodarowania 
I

mieniem 
Ikomunalnym 
J

@il
Europeiskiej I I

ffi
cywilnego 

I

Radca Prawny I

;*,.;--_-_l
wewnetrzny 

I

trr*"- 
I

Stanowisko Pracy 
I

ds. obronv cvwitnei 

__.]

Samodzieln" I
Stanowisko Pracy 

I

ds. ochrony 
Iprzeciwpoiarowei 
I

*f"''*;il]
Srodowiska 

I

Samodzielne
stanowisko pracy
ds. analizy wptyw6w
z tytutu oplat
i podatk6w lokalnych

Petnomocnik W6jta
ds. os6b
niepetnosprawnych

Petnomocnika
ds. przeciwdziatania
alkoholizmowi

Redakcja

"Wiadomoici
Sierakowickie"



Zatqcznik Nr 2
do Regulomin u Arganizacgjnego

Unqdu Gming Sierakowice

z dnia 1 czerwca 2417 r.

REGULAMTN oBStUGt PRAWNU ORGANoW GMTNY I URZEDU

RozDztAt 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. Jeleli w niniejszym Regulaminie mowa o Radcy Prawnym, nale2y przez lo rozumief r6wnie2 Adwokata

z kancelarii prawnej pracujqcej na zlecenie Gminy.

3. 0pinie Radc6w Prawnych wyra2one w sprawach wyktadni przepis6w prawnych, sq dla pracownik6w Uzqdu

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 szczeg6lnoici zapewnia pomieszczenie zaopatrzone

w niezbqdne akty normatywne i literaturq prawniczq oraz zaopatrzenie materialowo-kancelaryjne.

RozDztAt lt
Zakres obstugi prawnej

s3

Zakres obstugi prawnej obejmuje, w szczeg6lno6ci:

1. udzielanie pomocy prawnej, w szczeg6lnoici porad, intormacji iwyja6niefi oraz sporzqdzanie opinii

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

i samodzielnych,

2. ocenq skutk6w prawnych zamierzonych lub dokonanych czynno6ci prawnych,

3. inflormowanie W6jta, wta$ciwych kom6rek organizacyjnych, Radq o nowo wydanych pzepisach prawnych

istotnych dla Gminy,

4. wystqpienie w charakterze petnomocnika Urzqdu w postqpowaniu sqdowym, administracyjnym oraz

przed innymi organami orzekajqcymi,

5. udzielanie porad i wskaz6wek pracownikom Urzqdu, co do sposobu zbierania materiat6w do wydawania

opinii lub zajqcia stanowiska w sprawach spornych,

6. inFormowanie odpowiednich stanowisk o stwierdzonych faktach naruszenia przepis6w prawnych,

7. redagowanie pism procesowych iodwotari od orzeczei zapadtych w toku postqpowania,

8. wystqpowanie w zastqpstwie Gminy przed sqdami i innymi organami ozekajqcymi, wsp6lnie

z kompetentnym pracownikiem Urzqdu,

9. opiniowanie pod wzglqdem formalno - prawnym projekt6w uchwat,

10. opiniowanie pod wzglqdem Formalno - prawnym projekt6w um6w i porozumiei,

11. zwracanie uwagi przy opiniowaniu um6w iporozumieri na ich zgodnoSi z obowiqzujqcymi przepisami

oraz nale2yte zabezpieczenie in teres6w Gm iny.



RozDztAt ilt

0pinie prawne

s4
1. Radca prawny wydaje opinie prawne na wniosek.

2. Do wystqpienia z wnioskiem uprawnieni s4
1) Pzewodniczqcy Rady Gminy,

2) Pzewodniczqcy komisji staiych Rady,

3) Radni,

4) W6jt,

5) Kierowniry poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych,

5) Pracownicy na samodzielnych stanowiskach.

3. Z wnioskiem o wydanie opinii wystqpuje siq na pi5mie sktadajqc pod nim podpis wystqpujqcego.

4. Wniosek o wydanie opinii prawnej zawiera wskazanie przedmiotu niezgodno5ci lub wqtpliwoSci prawnej

oraz wykaz zatqczonych dokument6w. Do wniosku nale2y dotqczyi wszystkie dokumenty jakie stwierdzajq
stan taktyczny sprawy, gt6wnie dokumenty, kt6re majq zasadniczy wptyw na opiniq prawnE

s5

Radca prawny wydaje opinie prawne na pi5mie 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.

s5
1. Opinii prawnej wymaga siq w sprawach;

1) przy sporzqdzaniu projekt6w uchwat,

2l ptzy skierowaniu sprawy do sqdu lub innego organu ozekajqcego,

3) w skomplikowanych sprawach zwiq,zanych z kodeksem pracy,

4) prry zawieraniu nietypowych um6w lub porozumieri.

2. Radca Prawny lub Adwokat mo2e 2qda( od wta5ciwych kom6rek i pracownik6w Urzqdu wyja$niefr

i stosownych dokument6w niezbqdnych do wydania prawidtowej opinii.

3. W przypadku stwierdzenia zatatwiania spraw okre6lonych w ust. 1 z pominiqciem opinii prawnej, Radca

prawny lub Adwokat obowiqzany jest zawiadomid o tym wtaiciwe organy, ze zwr6ceniem uwagi

na mo2liwe tego konsekwencje.

4. Radca prawny mo2e samodzielnie podjqi decpjq o wsp6lnym reprezentowaniu Gminy w procesie lub
w uzasadnionych przypadkach o delegowaniu na rozprawq sqdowq w charakterze petnomocnika lub
Swiadka wtaSciwego pracownika Urzqdu.

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

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

s7
1. Radca Prawny mo2e odm6wid przyjqcia i prowadzenia spraw spornych w przypadku:

1) gdy stan Faktyczny sprawy powstat z powodu zaistniatych uchybieri Formalnych lub merytorycznych
pnez kom6rkq zatatwiajqcq sprawq w my(l obowiqzujqcych przepis6w prawa,



2) gdy w mySl obowi4ujqcych pzepis6w prawa droga sqdowa jest niedopuszczalna.

2. W ka2dym z przedstawionych pzypadk6w w ust. 1 Radca prawny pzedstawia sprawQ z opiniq prawnq i

wnioskami w celu podjqcia decyzji. Na wyraine polecenie W6jta czy [e2 Rady, Radca prawny jest

zobowiqTany sprawq poprowadzi( wg. otzymanych wskazari.



1.

3.

Zalqcznik Nr 3
do Reg ulamin u 0 r g anizacgj n ego

Unqdu Gming Sierakowice

z dnia 27 wrzeinia 2019 r.

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

s1
Niniejszy Regulamin reguluje dziatalnos( kontroli wewnqtrznej i zewnqtznej.

s2
Kontrolq wewnqtznq w urzqdzie sprawujq: W6jt, Zastqpca W6jta, Sekretaz, Kierownicy Reterat6w
w stosunku do pracownik6w bezpoSrednio im podlegtych.

Nadz6r og6lny nad prawidtowym wykonywaniem pnez pracownik6w czynnoSci nale2y do obowiqzk6w
W6jta bqdl w ustalonym zakresie Sekretarza.

Kontrola wewnqtzna mo2e miei charakter:

1) kontroli wstqpnej - polegajqcej na badaniu zamierzonych dyspozycji i czynno(ci przed ich dokonaniem
i ma ona na celu zapobieganie niepo2qdanym lub nielegalnym dziataniom,

2) kontroli bie2qcei - polegajqcej na badaniu czynno5ci i wszelkich operacji gospodarczych, [inansowych
w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy wykonywanie to przebiega prawidtowo i zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, w czasie pzeprowadzania kontroli bie2qcej sprawdza siq r6wnie2
zeczywisty stan rzeczowych i pieniq2nych sktadnik6w majqtkowych oraz prawidtowosi ich
zabezpieczenia pzed kradzie2q, zniszczeniem i innymi szkodami,

3) kontroli nastqpnej - obejmujqcej badanie dokument6w odzwierciedlajqcych czynnoSci ju2 dokonane.
0bowiqzki Kierownik6w w zakresie kontroli wewnqtrznej polegajq na bie2qcym sprawdzeniu prawidtowoSci
stosowania przepis6w prawa materialnego oriu pzepis6w regulujqcych postqpowanie administracyjne,
udzielanie im wskaz6wek w tym zakresie, a w szczeg6lnosci na sprawdzeniu:
1) prawidtowo5ci zatatwiania spraw i obstugi interesant6w,
2) terminowo5ci zatatwiania spraw,

3) terminowoSci realizacji zadari oraz celowo6ci, legalnoici oraz gospodarno(ci ponoszonych wydatk6w,
4) prawidtowo6ci obiegu akt,

5) prawidtowoici prowadzenia spis6w spraw i rejestr6w spraw,
5) prawidtowoSci pobierania optaty skarbowej,

7) prawidtowego stosowania przepis6w,

8) przestzegania zasad zachowania, dyscypriny pracy paez pracownik6w.
Kontrola bie2qca pracownik6w na poszczeg6lnych stanowiskach pracy w referatach nie podtega
dokumen towan i u poza szczeg6 lnym i przypadkam i wykrycia n ieprawidtowoSci.

s3
Kontrolq zewnqtrznq wykonujq w zakresie pr4ananych przez W6jta petnomocnictw lub upowa2nieri:
1) Skarbnik w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonywaniu bud2etu oraz planu tinansowego dla

zadari paristwowych zleconych gminie oraz prowadzenia dzialalnoSci finansowej przez jednostki
organ izacyjne podpozqdkowane gm inie,

2) sekretarz lub osoby upowaznione przez w6jta w stosunku do jednostek podporzqdkowanych w zakresie

1.



wta(ciwo6ci rzeczowej,

3) Sekretaz lub osoba upowa2niona pnez W6jta w oparciu o odrqbne ustawy oraz akty prawa

miejscowego.

2. Kontrola jest wykonywana jednoosobowo lub przez zesp6t kontrolujqcy, zwany w dalszej czqici Procedury

,Kontrolujqcym", na podstawie imiennego upowaZnienia.

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

s4

1. Kontrole wewnqtzne (z pominiqciem kontroli bie2qcej) i zewnqtrzne przeprowadzane sq w oparciu

o zatwierdzony plan kontroli bqdZ na zlecenie W6jta na podstawie imiennego upowa2nienia udzielonego

przez W6jta.

Z. Kontrolujqcy przed rozpoczqciem kontroli uprzedza kontrolowanego o dacie, Lerminie i zakresie kontroli

ustnie lub pisemnie.

s5

Do obowiqzk6w kontrolujqcego nale2y:

1. Rzetelne i obiektywne ustalenie slanu Faktycznego.

2. W razie stwierdzenia nieprawidtowo6ci, uchybiefr, ustalenie ich pzyczyn i skutk6w, ustalenie os6b

odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.

3. Por6wnanie stanu taktycznego ze stanem wymaganym.

s6

1. eynno6ci kontrolne pzeprowadza siq za pomocE technik, kt6rych wyboru dokonuje kontrolujqcy.

2. Do technik kontroli w szczeg6lno6ci zalicza siq:

1) wywiad - szczeg6towa rozmowa,

2) obserwacjq - celowe badanie wzrokowe wiq2qce siq z por6wnaniem tego, co jest obserwowane,

ze standardami oraz dokonaniem oceny,

3) zapytania w tormie ustnej i pisemnej,

4) analizq - dokonywanie por6wnari, identytikowanie trend6w, rozpoznawanie odchylefr od oczekiwafr,

5) werytikacjq - potwierdzenie i por6wnanie (np. dokumentu tub wypowiedzi ustnej z innymi

dokumentami lub wypowiedziami, sald z ksiqgi gt6wnej z saldami w ksiqgach pomocnicrych, faktu

akceptacji z dokumentem upowa2niajqcym do tej czynnoSci).

s7

1. Kontrolujqcy dokonuje ustaleri stanu Faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowod6w,

do kt6rych zalicza siq w szczeg6lnoici dokumenty, zabezpieczone rueczy, protokoty oglqdzin, zdjqcia,

elektroniczne noSniki inFormacji, udokumentowane oSwiadczenia i wyja6nienia, opinie ekspert6w

i specjalist6w.

2. Kontrolujqcy dokumentuje w postaci protokotu:

1) wszelkie uzyskane w tormie ustnej wyjaSnienia lub o6wiadczenia istotne dla wyja5nienia sprawy;

wz6r protokotu przyjqcia ustnych wyja(niefr/oiwiadczefi - stanowi zatqcznik nr 2 do niniejszej

Procedury,

Zl ustalenie stanu taktycznego obiekt6w lub innych sktadnik6w majqtku albo sprawdzenie okre5lonych



1.

calnno6ci przeprowadzonych w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowa2nionej lub
upowa2nionq osobq - vn6r protokotu oglqdzin stanowi zatqcznik nr 3 do niniejszej procedury.

s8
Je2eli w toku postqpowania kontrolnego konieczne jest zbadania zagadnieri wymagajqcych wiedzy
specjalistycznej, kontrolujqcy mo2e:

1) wnioskowai do W6jta o powotanie biegtego,

2l wtqczyt do udziatu w postgpowaniu kontrolnym, w charakterze eksperta, pracownika kom6rki
organ izacyj nej Urzqd u, posiadaiqcego specjal i stycznq wiedzq zawodowq.

Je2eli w toku postqpowania kontrolnego powstanie wqtpliwo6( wymagajqca interpretacji przepis6w
prawnych, kontrolujqcy zwraca siq do radc6w prawnych Urzqdu o wydanie opinii prawnej w przedmiotowej
sprawie.

s9
Z kontroli (z pominiqciem kontroli bie2qcej) kontrolujqcy jest zobowiqTany sporzqdzi( protok6t.

s10
1. Protok6l kontroli zawiera w szczeg6lno(ci:

1) imiq, nazwisko i stanowisko stu2bowe kontrolujqcych,

2) datq rozpoczqcia i zakoriczenia czynno6ci kontrolnych w jednostce kontrolowanej,
3) okre6lenie pzedmiotowego zakresu kontrori i okresu objqtego kontrolq,
4) przebieg i wyniki czynno6ci kontrolnych,

5) stwierdzone podczas kontroli takty stanowiqce

kontrolowanej w badanym zakresie, a zw*aszcza

ze stanem faktycznym,

5) wzmiankq o poinFormowaniu kierownika jednostki

uchybieniach i nieprawidtowo6ciach,

podstawq do oceny dzialalno6ci jednostki

zgodno6ci z prawem i zgodno6ci dokumentacji

kontrolowanej o stwierdzonych w toku kontroli

7) wzmiankq o spozqdzeniu odpis6w lub wyciqg6w oraz zabezpieczeniu dowod6w,
8) intormacje o sporzqdzeniu zatqcznik6w, stanowiqcych czq6d sktadowq protokotu oraz ich

wyszczeg6lnienie,

9) inFormacjq o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie zgtoszenia, w ciqgu 7 dni,
zastrze2eri i zto2enia wyjainiefr do protokotu,

10) dane o liczbie egzemplarzy sporzqdzonego protokotu,

11) informacjq o pozostawieniu jednego egzemplarza protokotu kierownikowijednostki kontrolowanej,
12) datq i miejsce podpisania protokotu,

13) podpisy os6b upowa2nionych z ramienia jednostki kontrolowanej.

2. Odczytanie i podpisanie protokotu odbywa siq w miejscu ustalonym dwustronnie, w siedzibie jednostki
kontrolowanej lub w Urzqdzie Gminy. Czas i miejsce przekazania protokotu ustalajq strony w tormie ustnej
lub pisemnej.

s11
1. W razie odmowy podpisania protokotu kontrolujqcy odnotowuje ten fakt w protokole.
2- Odmowa podpisania protokotu nie stanowi przeszkody do wszczqcia postqpowania pokontrolnego.



s12

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokotu kontrolowany lub osoba przez niego

upowa2niona ma prawo do zgtaszania kontrolujqcemu, pisemnych umotywowanych zastrze2efi co do

ustalefi zawartych w protokole kontroli.

2. Kontroluj4cy analizuje zgtoszone zastze2enia i w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynno6ci kontrolne.

3. Jeili kontrolujqcy stwierdzi zasadno(i zastrze2efi, uzupetnia prolok6t kontroli o stosowny tekst

w bzmieniu:

1) "ustalenia na str. ... skreSla siq'

2) ,uzupelnienie do str. .... protokolu kontroli'

3) ,tre6i ustaleri na str. .... otrzymuje brzmienie'

4. W razie uwzglqdnienia zastze2eri w catoici lub w czqSci, kontrolujqcy pzekazuje kontrolowanemu lub

osobie pzez niego upowa2nionej swoje stanowisko na pi6mie w terminie 7 dni. W uzasadnionych

przypadkach, wymagajqcych szczeg6towej analizy termin ten mo2e zostaf wydtu2ony, o czym kontrolujqcy

zawiadam ia jednostkq kontrolowanq.

5. Kontrolowany ma prawo do odwotania od wymienionego w ust.4 stanowiska kontrolujqcego. 0dwotanie

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

6. Po analizie dokument6w W6jt ostatecznie rozstrzyga w sprawie bqdqcej przedmiotem odwotania i swoje

stanowisko przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni robocrych od daly wptywu

zastrze2eri.

s13

1. Po podpisaniu ostatecznego protokotu kontroli kontrolujqcy niezwtocznie opracowuje projekt wystqpienia

pokontrolnego zawierajqcego ocenq kontrolowanej dziatalno6ci, a w razie stwierdzenia dziatair

niezgodnych z prawem nieeFektywnych, nieoszczqdnych i nieterminowych - ich wykaz ze wskazaniem

naruszonych norm i standard6w, uwagi i wnioski w sprawie ich usuniqcia oraz termin odpowiedzi na

wystqpienia pokontrolne.

2. Wnioski mogq mief tormq zaleceri lub rekomendacji. Zalecenia zawarte w wystqpieniu pokontrolnym stajq

siq poleceniami stu2bowymi, za5 rekomendacje sq propozycjami dziatafi usprawniajqcych.

3. W przypadkach uzasadnionych wynikami kontroli, w wystqpieniu pokontrotnym zawiera siq informacje

o zamiarze podjqcia dziatafr w celu pociqgniqcia do okre6lonej prawem odpowiedzialno6ci.

4. Wyslqpienia pokonlrolne podpisuje W6jt.

5. Wystqpienia pokontrolne przekazywane jest kierownikowi kontrolowanej jednostki oraz innym

zobowiqzanym do wykonania zalecef pokontrolnych.

s14

1. W przypadku ujawnienia czyn6w noszqcy znamiona naruszenia dyscypliny tinans6w publicznych,

konlrolujqcy wtazz wystqpieniem pokontrolnym sporzqdza projekt zawiadomienia do rzecznika dyscyptiny

Finans6w publicznych.

2. Projekt w/w zawiadomienia podpisuje W6jt.

3. Postanowienia i zawiadomienia rzecznika dyscypliny finans6w publicznych o:lr. orzeczenia komisji

orzekajqcej wtqcza siq do akt kontroli.



s15
1. Jednostki, kt6re otrzymaty zalecenia i rekomendacje pokontrolne zobowiq3ane sq do sporzqdzania,

w terminie wskazanym w wystq:ieniu pokontrolnym, sprawozdania z ich realizacji - wedtug wzoru
okre5lonego w zatqczniku nr 4 do procedury kontroli.

2. Kontrolujqcy analizuje tre6i sprawozdania, o kt6rym mowa w ust.1, sprawdza i ocenia, czy zalecenia
i rekomendacje zostaty zrealizowane. Dowodem dokonania przez kontrolujqcego tych czynno6ci jest podpis
kontrolujqcego na sprawozdaniu.

3. 0 odmowie wykonania, nieprawidtowej realizacji lub nieuzasadnionym op62nieniu realizacji zalecefi
po kon ho lnych przez jedn ostkq kon tro lowanq kon tro I ui qcy in form ui q w6j ta.

4. W uzasadnionych przypadkach pzeprowadza siq kontrolq zalecefi pokontrolnych. Kontrola zalecefr
przebiega zgodnie z zasadami kontroli wskazanymi w 54- 513. Kontrolq zaleceri pokontrolnych mo2na
r6wn ie2 pzeprowadzid podczas ko lej nej kon tro I i zewnqtrzn ej.

s16
Podstawq przeprowadzenia kontroli finansowej jednostek podlegtych, nadzorowanych sq pzepisy ustawy
o finansach publicznych, zarzqdzenie W6jta oraz postanowienia Regulaminu 0rganizacyjnego.

s17
1. Kontrolujqcy dokumentuje przebieg i wyniki kontroli zaktadajqc i prowadzqc w tym celu akta kontroli.
2. Akta prowadzi siq w spos6b uporzqdkowany, z zachowaniem chronologii i przepis6w instrukcji kancelaryjnej.
3. Akta kontroli zawierajq w szczeg6lno6ci:

1) zawiadomienie kierownika jednostki kontrolowanej o kontroli,

2) upowa2nienie do pzeprowadzenia kontroli,

3) skargq lub pismo, kL6re spowodowaty podjqcie kontroli,

4) protok6t konlroli wtaz z zatqanikami zawierajqcy zalecenia pokontrolne,

5) wszelkie notalki kontrolujqcego spozqdzone w trakcie kontroli,

5) wszelkq korespondencjq zwiqzanq z kontrolq.

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

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



Zalqcznik nr 1

do Procedurg pneprowadzenia kontroli

z dnia 27 wrzeinia 2019r.

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

Upowa2nienie do przeprowadzenia kontroli

(nazwa i adres jednostki)

dla:

(tmiq i nazwisko, adres zamieszkania, nr dawodu stwierdzajqcego tolsamoii)

Przedmiotem kontroli jest:

(temot kantroli)

Termin wykonywania czynnoici kontrolnych w jednostce:

Dokument ten upowa2nia do przeglqdania danych osobowych w zakresie objqtym kontrolq.

(podpis i pieczqtko W6jta)

Pana/i



Zatqunik nr 2
do Procedurg przeprowadzenia kontroli

z dnia 27 wrzeinia 2A19 r.

Sierakowice, dnia...

Protok6t przyjqcia ustnych wyja6n ie6

(imiq i nazwisko kontrolujqcego)

w dniu ...................pr2yjqt ustne wyja5nienia od:

Pana/i

(imiq i nazwisko skladajqcego wgjainienia )

w sprawie:

o nastqpujqcej treSci :

(p odpis kantroluj qceg o) (podpis osobg skladajqcej wgjainienia )



Zalqcznik nr 3

do Procedurg pneprowadzenia kontroli
z dnia 27 wrzeinia 2019 r.

Protok6t oglqdzin

(imiq i nazwisko kontrolujqcega)

w obecno6ci

Pana/i

(iniq i nazwisko przedstawiciela kontrolowanei iednostki )

w dniu ..............d0k0nat oglqdzin:

(przedmiot oglqdzin)

Uslalono:

(p o d pi s ko ntr o I uj qce g o) (podpis osobg skladajqcei wgiainienia)



Zatqcznik nr 4
da Proced ury przeprowadzenia kontrali

z dnia 27 wrzeinia 2019 r.

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

Sprawozdania z realizacji zalecei pokontrolnych

wydanych po pneprowadzeniu kontroli:

(temot kontroli)

W

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp. Zalecenia pokontrolne Spos6b realizacji zalecefi
pokontrolnych

Termin
zrealizowania

Uwagi

(podpis kierownika j ednostki kontrolowanej)




