ZARZĄDZENIE NR 1200/1/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 4 stycznia 2016r.

w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy
w Świerzawie’’.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1

Ustala się ,,Regulamin Organizacyjny dla Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie’’
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Świerzawa.
§3

Traci moc Zarządzenie Nr 1200/11/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 10 lipca
2013r. w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy
w Świerzawie”.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
(-) JÓZEF KOŁCZ
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Załącznik do Zarządzenia Nr 1200/1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 04.01.2016r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU MIASTA I GMINY W ŚWIERZAWIE
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie, zwany dalej w skrócie
''Regulaminem'', określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miasta i Gminy;
2) organizację Urzędu Miasta i Gminy;
3) zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy;
4) zasady wykonywania funkcji kierowniczych;
5) zakresy zadań Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika;
6) zadania referatów i samodzielnych stanowisk pracy;
7) zasady podpisywania dokumentów;
8) organizację działalności kontrolnej;
9) organizację przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków;
10) zasady planowania pracy;
11) zasady i tryb opracowywania oraz realizacji aktów prawnych Rady i Burmistrza;
12) obsługę prawną Urzędu i Rady;
13) obowiązki kierowników referatów oraz pracowników merytorycznych w zakresie
załatwiania wniosków, interpelacji Rady;
14) zasady udzielania informacji dziennikarzom.
§2
Ilekroć w ''Regulaminie” i załącznikach do „Regulaminu” jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Świerzawa;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy Świerzawa;
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa;
4) Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy
Świerzawa;
5) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta i Gminy Świerzawa;
6) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta i Gminy Świerzawa;
7) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie;
8) Referacie - należy przez to rozumieć Referat w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie;
9) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Referatu w Urzędzie Miasta i Gminy
w Świerzawie;
10) stanowisko pracy - należy przez to rozumieć stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy
w Świerzawie;
11) ustawa o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.);
12) ustawa o pracownikach samorządowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1202 ze.
zm.).
2

§3

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest miasto Świerzawa.
4. Status prawny pracowników Urzędu reguluje ustawa o pracownikach samorządowych.
5. Zatrudnianie, wynagradzanie, ocenianie pracowników Urzędu odbywa się na zasadach
ustalonych ustawą o pracownikach samorządowych i przepisach wykonawczych wydanych
na jej podstawie.
§4

1. Urząd jest czynny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30.
2. Dla potrzeb przyjmowania skarg i wniosków obywateli Burmistrz urzęduje w każdy
poniedziałek w godzinach od 13ºº do 16ºº, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
3.Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od
pracy, w godzinach uzgodnionych z zainteresowanymi.
4. Obsługa interesantów odbywa się w czasie pracy Urzędu.
Rozdział II.

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU
1. Urząd Gminy realizuje zadania:

§5

1) własne Gminy;

2) zlecone ustawowo;

3) wynikające z uchwał Rady;

4) przejęte w ramach porozumień;
5) wynikające ze statutu Gminy.

2. W swych działaniach Urząd kieruje się dobrem mieszkańców, dba o jak najlepszą znajomość
ich oczekiwań, ustala i stosuje czytelne procedury, zapewnia terminową i profesjonalną
realizację usług zgodnie ze standardami określonymi odrębnie.
3. Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki dla podnoszenia
kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne działanie przy wykorzystaniu technik
informatycznych oraz poprawia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, według zasad
określonych odrębnie.
§6

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań
i kompetencji.
2. Do zadań Urzędu w szczególności należy:
1) załatwianie spraw obywateli przy zastosowaniu przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego lub innych przepisów ogólnie obowiązujących;
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji,
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postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych
czynności prawnych na rzecz organów Gminy;
3) zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków
obywateli;
4) przygotowywanie dokumentów oraz przeprowadzanie wymaganych procedur w zakresie
uchwalania i realizacji budżetu gminy,
5) realizowanie obowiązków i uprawnień wynikających z uchwał organów gminy;
6) stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, wysyłania
korespondencji, a także w zakresie przechowywania i przekazywania akt do archiwum;
7) organizowanie dostępnego do powszechnego wglądu zbioru przepisów gminnych oraz
dostępu do informacji publicznej, w tym utrzymanie i bieżące prowadzenie Biuletynu
Informacji Publicznej;
8) organizowanie realizacji zadań inwestycyjnych Gminy z zachowaniem procedur
wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych;
9) podejmowanie działań organizacyjnych w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych;
10) podejmowanie działań organizacyjnych w zakresie realizacji gospodarki finansowej Gminy
oraz pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych na realizację zadań Gminy;
11) organizowanie współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami społecznozawodowymi w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju Gminy;
12) realizowanie obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
13) podejmowanie działań organizacyjnych w czasie klęsk żywiołowych oraz zwalczania ich
skutków;
14) pełnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem gminnych jednostek
organizacyjnych.
Rozdział III.

ORGANIZACJA URZĘDU
§7

1. Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy, które
przy nadawaniu znaku sprawy posługują się symbolami określonymi w niniejszym
„Regulaminie”.
2. Referaty dzielą się na stanowiska pracy, którymi kierują Kierownicy Referatów.
3. W Urzędzie funkcjonują stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze urzędnicze
oraz stanowiska pomocnicze i obsługi.
4. W skład Urzędu wchodzą Referaty posiadające następujące oznaczenia:
1) Referat Budżetu i Finansów (FB).
W tym referacie funkcjonują następujące stanowiska:
a) główny księgowy pełniący jednocześnie funkcję kierownika Referatu (Gk);
b) ds. księgowości budżetowej (Kw);
c) ds. księgowości budżetowej (Kd);
d) ds. księgowości budżetowej i kadr (Kk);
e) ds. płac i ubezpieczeń pracowniczych (Kp).
f) ds. księgowości podatkowej (Pk);
g) ds. wymiaru podatków (Pw);
h) ds. podatków i opłat lokalnych (Po);
4

2) Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (INGK).
W tym referacie funkcjonują stanowiska ds.:
a) Kierownik Referatu (Kr);
b) planowania przestrzennego i zamówień publicznych (Zp);
c) dróg i gospodarki komunalnej (Dr);
d) rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska (Gr);
e) gospodarki nieruchomościami (Gn);
f) ewidencji mienia gminnego (Gg).
3) Urząd Stanu Cywilnego (USC), którego Kierownik pełni jednocześnie funkcję
Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich.
4) Referat Spraw Obywatelskich (SO).
W tym referacie funkcjonują stanowiska ds.:
a) obronnych i ewidencji ludności – Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych (El);
b) dowodów osobistych, wojskowych i obrony cywilnej (Do).
5) Referat Organizacyjno-Administracyjny, w którym funkcjonują stanowiska ds.:
a) obsługi interesanta i archiwum zakładowego (Az);
b) działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych (Dg);
c) obsługi rady i jednostek pomocniczych (Br).
6) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZK), którym kieruje Burmistrz.
5. W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy ds.:
1) oświaty (Oś);
2) promocji, turystyki i funduszy zewnętrznych (Fp);
3) informatyki – Administrator Bezpieczeństwa Informacji (In).
Nadzór nad w/w stanowiskami sprawują osoby wskazane w schemacie organizacyjnym Urzędu
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
6. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska pomocnicze i obsługi:
1) sekretarka (Sek);
2) sprzątaczka;
3) mechanik samochodowy;
4) konserwator.
7.Urząd realizuje również zadania nieuwzględnione w strukturze organizacyjnej Urzędu
w zakresie:
1) obsługi prawnej Urzędu i Rady;
2) zatrudniania w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych na podstawie odrębnych
umów z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacji prac społecznie użytecznych;
3) organizacji staży i przygotowań zawodowych dla osób bezrobotnych;
4) realizacji zadań na podstawie umów zleceń lub umowy o dzieło.
§8

1. Etatowy stan zatrudnienia pracowników w Urzędzie określa Burmistrz w ramach przyznanych
środków na wynagrodzenia, stopnia obciążenia stanowisk pracy oraz przyjętych na mocy
przepisów prawa zadań, uprawnień i kompetencji przez organy Gminy.
2. Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają szczegółowe zakresy czynności
pracowników Urzędu zatwierdzone przez Burmistrza na wniosek Sekretarza, a także na
podstawie odrębnych upoważnień nadanych przez Burmistrza.
3. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do
niniejszego regulaminu.
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4. W Urzędzie mogą funkcjonować zespoły doradcze, opiniodawcze i wykonawcze dla realizacji
projektów, przedsięwzięć i zadań, których skład osobowy i zakres działania określa Burmistrz
w dokumencie o ich powołaniu, o ile powołanie ich nie wynika z odrębnych przepisów.
5. W Urzędzie Najwyższe Kierownictwo stanowią: Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz
oraz Kierownicy Referatów.
6. Najwyższe Kierownictwo jest zespołem opiniodawczo-doradczym Burmistrza, działającym na
posiedzeniach w terminach wyznaczonych przez Burmistrza. Obsługę zespołu prowadzi
pracownik wyznaczony przez Burmistrza.
7. W posiedzeniach zespołu wymienionego w ust. 6 mogą uczestniczyć inne osoby wskazane
przez Burmistrza w zależności od problematyki posiedzeń.
Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
§9

Urząd działa według następujących zasad:
1) praworządności;
2) służebności wobec społeczności lokalnej;
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;
4) jednoosobowego kierownictwa;
5) planowania pracy;
6) kontroli wewnętrznej;
7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne Referaty, stanowiska pracy
oraz wzajemnego współdziałania;
8) podnoszenia jakości świadczonych usług.
§ 10

1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu kierują się zasadami
etyki i praworządności a dobro publiczne przedkładają nad interesy własne i swojego
środowiska. Są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, szanują prawo obywateli do
informacji, zapewniając w granicach prawem przewidzianych, jawność prowadzonych
postępowań.
2. Pracownicy Urzędu stosują się do zachowań wynikających z Kodeksu Etycznego
Pracowników oraz standardów obsługi klienta, odrębnie wdrożonych w Urzędzie.
§ 11

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się z uwzględnieniem zasady szczególnej
staranności w zarządzaniu mieniem gminnym, a gospodarowanie finansami publicznymi
odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny dla uzyskania możliwie najlepszych
efektów.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie
z przepisami wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych oraz uregulowań
wewnętrznych wydanych na ich podstawie.
3. Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu na poszczególnych stanowiskach pracy
obowiązuje protokolarne przekazywanie zakresu zadań i obowiązków oraz sprzętu
i wyposażenia przekazanego pracownikowi.
4. Dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu na czas usprawiedliwionej nieobecności
pracowników obowiązują zastępstwa pracownicze uregulowane odrębnie.
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Rozdział V

ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH
§ 12

Urząd funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania,
podziału uprawnień i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności każdego pracownika
związanej z wykonywaniem powierzonych zadań.
§ 13

1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz.
2. Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy i/lub
Sekretarzowi.
3. Burmistrz może upoważnić swojego Zastępcę, Sekretarza i innych pracowników Urzędu do
wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji
publicznej, w tym celu wydaje odrębne upoważnienia.
4. Kierownicy Referatów zajmują kierownicze stanowiska w Urzędzie i ponoszą
odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw należących
do zakresu działania Referatów.
5. W razie nieobecności Kierownika Referatu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik,
który ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadań Referatu w tym okresie lub osoba
prowadząca nadzór nad referatem lub samodzielnym stanowiskiem.
§ 14

Kierujący Referatami są odpowiedzialni przed Burmistrzem za wykonanie zadań określonych dla
Referatów, a w szczególności za:
1) nadzór i kontrolę nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych
pracowników;
2) prawidłowy podział obowiązków pomiędzy pracownikami Referatu;
3) zgodność z prawem opracowanych projektów decyzji, zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady;
4) właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów;
5) współdziałanie z innymi Referatami lub stanowiskami pracy w celu prawidłowego
i wzajemnego informowania się o wytycznych, rozstrzygnięciach, wspólnego
przygotowywania decyzji;
6) sprawowania kontroli zarządczej w stosunku do podległych pracowników w sposób
uregulowany odrębnie;
7) zarządzanie ryzykiem dla celów i zadań Referatu, według zasad określonych odrębnie;
8) nadzór nad realizacją odrębnie wydanych zarządzeń Burmistrza lub uchwał Rady w zakresie
działania Referatu.
Rozdział VI

ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA,
SEKRETARZA I SKARBNIKA
§ 15

1. Burmistrz (B) jest kierownikiem Urzędu.
2. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy i Sekretarza.
3. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
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4. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do
podejmowania tych czynności;
3) nadzorowanie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz ich
pracowników;
4) okresowe zwoływanie narad z udziałem Kierowników poszczególnych jednostek
organizacyjnych i Urzędu w celu uzgadniania współdziałania i realizacji zadań Gminy;
5) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich
współpracy;
6) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
7) czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań inwestycyjnych Urzędu;
8) przygotowywanie założeń oraz projektów budżetu Gminy oraz nadzorowanie przebiegu ich
realizacji, a także przedkładanie projektów i sprawozdań pod obrady Rady;
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy w trybie przepisów kodeksu
cywilnego;
10) wydawanie decyzji administracyjnych lub upoważnianie swojego Zastępcy lub innych
pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym Kierowników jednostek organizacyjnych,
Rady oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w
jego imieniu decyzji administracyjnych;
12) nadzorowanie nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu
przydzielonych spraw i obowiązków;
13) wydawanie zarządzeń w sprawach przewidzianych prawem;
14) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonym dniu i godzinach;
15) uczestniczenie w zebraniach z mieszkańcami Gminy, a także posiedzeniach innych organów
związanych z reprezentowaniem Gminy;
16) nadzorowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych;
17) wydawanie zarządzeń w sprawach nie cierpiących zwłoki mogących zagrozić życiu;
18) wyznaczanie pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych;
19) wyznaczanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
20) kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w czasie klęsk żywiołowych lub
działaniami zapobiegającymi ich powstawanie;
21) opracowywanie planów operacyjnych ochrony przeciwpowodziowej oraz ogłaszanie,
odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
22) wykonywanie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Gminy;
23) wykonywanie obowiązków przedstawiciela Gminy w związkach i stowarzyszeniach do
których przystąpiła Gmina;
24) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa, niniejszym
Regulaminem oraz uchwałami Rady i jednostek pomocniczych.
5. Burmistrz na czas swojej nieobecności ustala zadania i kompetencje określone w ust. 4 do
realizacji w jego imieniu dla Zastępcy, a w przypadku nieobecności Zastępcy dla Sekretarza.
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§ 16

Zastępca Burmistrza (Zc) wykonuje wszelkie uprawnienia Burmistrza w razie jego nieobecności
oraz podejmuje czynności na polecenie lub na podstawie upoważnienia Burmistrza, a ponadto:
1) nadzoruje działalność bezpośrednio podległych mu komórek organizacyjnych i stanowisk
pracy oraz kontroluje realizowanie przez nich zadań;
2) na podstawie odrębnego upoważnienia Burmistrza wydaje decyzje w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej;
3) zatwierdza operacje finansowe Urzędu i Gminy w zastępstwie Burmistrza;
4) nadzoruje działalność jednostek oświatowych działających na terenie Gminy, a także
przygotowuje analizy, uwagi i propozycje w sprawach zakładania, przekształcania gminnych
jednostek oświatowych, podwyższania lub obniżania stopnia organizacyjnego placówek;
5) zatwierdza arkusze organizacyjne placówek oświatowych;
6) przygotowuje i przedstawia organom Gminy okresowe sprawozdania oraz analizy dotyczące
oświaty gminnej;
7) nadzoruje organizację konkursów na dyrektorów placówek oświatowych;
8) organizuje narady z dyrektorami gminnych jednostek oświatowych;
9) przedstawia Burmistrzowi wnioski dotyczące nagród i wyróżnień dla pracowników
oświatowych;
10) przedstawia Radzie informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów w poszczególnych placówkach;
11) współpracuje z Kuratorium Oświaty i MEN;
12) zatwierdza wnioski dotyczące indywidualnego nauczania;
13) przygotowuje projekty uchwał dla potrzeb Rady dotyczące oświaty;
14) nadzoruje prawidłowy dowóz dzieci do szkół;
15) współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami do których przystąpiła Gmina;
16) przyjmuje skargi i wnioski obywateli według zasad ustalonych przez Burmistrza;
17) uczestniczy w zebraniach jednostek pomocniczych Gminy;
18) przygotowuje przy współudziale merytorycznie odpowiedzialnych pracowników wnioski
i projekty na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych z różnych źródeł
pozabudżetowych;
19) współpracuje z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie upowszechniania sportu;

20) nadzoruje działalność Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie z/s w Sędziszowej.
§ 17

1. Sekretarz (Se) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę.
2. Do zadań Sekretarza należy wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu, a w
szczególności:
1) opracowywanie projektów podziału czynności na poszczególne stanowiska pracy;
2) informowanie Burmistrza o potrzebach zmian personalnych;
3) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnień pracy oraz upowszechniania
i wdrażania nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie;
4) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny i czasu pracy przez pracowników;
5) nadzorowanie realizacji instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt na
stanowiskach pracy;
6) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, podnoszenia kwalifikacji oraz
doskonalenia zawodowego pracowników;
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7) przygotowywanie projektów zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;
8) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach z zakresu prowadzonych
spraw oraz projektów uchwał dla potrzeb Rady;
9) nadzorowanie przygotowywania zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał dla potrzeb
Rady, przez poszczególnych pracowników, współpraca w tym zakresie z radcą prawnym;
10) opracowywanie projektów planów kontroli zarządczej Urzędu w gminnych jednostkach
organizacyjnych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi, a także
przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji;
11) przygotowywanie projektów analiz, sprawozdań, programów, informacji pod potrzeby Rady
i jej komisji oraz Burmistrza z zakresu prowadzonych spraw;
12) współpracowanie z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie
opracowywania i wdrażania dokumentów dotyczących ich funkcjonowania, a także
nadzorowanie realizacji zadań wynikających ze statutów, regulaminów i innych aktów
prawnych dotyczących organizacji jednostek;
13) nadzorowanie wykonywanie obowiązków Urzędu w zakresie prowadzenia Biuletynu
Informacji Publicznej, a w szczególności nad przygotowywanymi informacjami przez
poszczególnych pracowników Urzędu podlegających ogłoszeniu w BIP;
14) sprawowanie kontroli zarządczej w Urzędzie w stosunku do podległych pracowników;
15) pełnienie nadzoru nad działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
16) prowadzenie rejestru instytucji kultury według zasad określonych odrębnie;
17) nadzorowanie obiegu korespondencji w Urzędzie;
18) prowadzenie kontroli nad wydawanymi przepisami prawnymi przez organy centralne,
analizowanie ich i kierowanie do wdrożenia na merytorycznych stanowiskach w Urzędzie;
19) udzielanie pomocy, instruktażu pracownikom Urzędu w sprawach organizacyjnych
i
merytorycznych dla sprawnego funkcjonowania stanowisk;
20) przygotowywanie projektów materiałów i prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony
zdrowia dla potrzeb Rady Społecznej SP ZOZ, oraz Rady i jej komisji;
21) pełnienie nadzoru nad działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Świerzawie;
22) udzielanie pomocy komisjom Rady w zakresie prawnych uregulowań dla potrzeb
sprawowania kontroli na prośbę przewodniczących komisji;
23) nadzorowanie przebiegu udostępniania dokumentacji w zakresie realizacji obowiązku
dostępu do informacji publicznej;
24) uczestniczenie w obradach komisji i sesjach Rady na zaproszenie przewodniczących lub na
polecenie Burmistrza;
25) uczestniczenie w zebraniach wiejskich oraz udzielanie pomocy sołtysom wsi w sprawach
organizacyjnych dotyczących działania sołectwa;
26) zatwierdzanie operacji finansowych Urzędu i Gminy w zastępstwie Burmistrza;
27) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza z wyłączeniem spraw
związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia;
28) realizowanie innych zadań, przekazanymi odrębnymi zarządzeniami Burmistrza;
29) pełnienie nadzoru nad działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej;
30) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej związanej z przynależnością Gminy do
stowarzyszeń i spółek z udziałem Gminy;
31) przygotowywanie projektów programów ochrony i promocji zdrowia oraz promocji zdrowia
psychicznego, a także sporządzanie sprawozdań z ich realizacji dla potrzeb Rady, organów
Wojewody Dolnośląskiego;
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32) pozyskiwanie informacji od realizujących zadania z zakresu zdrowia w ramach NFZ oraz
sporządzania zbiorczych sprawozdań z jego realizacji na terenie Gminy;
33) przygotowywanie ofert konkursowych oraz umów na realizację gminnych programów
zdrowotnych;
34) współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie
opracowywania projektów i realizacji programów ochrony i promocji zdrowia, a także
innymi instytucjami związanymi z działalnością na rzecz ochrony zdrowia na terenie
Gminy;
35) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanymi z postępowaniami przed sądami
powszechnymi, postępowaniami prowadzonymi przez organy ścigania, a związanymi z
Urzędem lub samorządowymi jednostkami organizacyjnymi;
36) prowadzenie dokumentacji (protokoły, sprawozdania, raporty, wystąpienia pokontrolne) z
kontroli przeprowadzonych przez różne organy na poszczególnych stanowiskach pracy,
nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
37) pełnienie nadzoru nad działalnością Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.
§ 18

1. Skarbnik (Sk) zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy oraz wykonuje zadania
określone w odrębnych przepisach prawa należące do głównego księgowego budżetu.
2. Zadaniami Skarbnika są w szczególności:
1) kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych;
2) nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących planowania i ustalania projektu budżetu;
3) terminowe opracowywanie projektu budżetu Gminy;
4) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu;
5) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu;
6) opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych oraz rocznych
sprawozdań z wykonania budżetu;
7) przygotowywanie projektów zmian w budżecie;
8) ocena planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy;
9) nadzorowanie przebiegu realizacji budżetu, gospodarowania finansami publicznymi przez
jednostki organizacyjne Gminy;
10) prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy;
11) uczestniczenie w negocjacjach w zakresie podpisywania umów, porozumień oraz
zaciąganych kredytów i pożyczek;
12) nadzorowanie pracy głównego księgowego Urzędu oraz funkcjonowania w Referacie
Budżetu i Finansów ustawy o ochronie danych osobowych;
13) prowadzenie rejestru oraz dokonywanie analizy i oceny realizowanych transakcji o których
mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
14) identyfikowanie i dokonywanie oceny ryzyka oraz ustalanie metod przeciwdziałaniu ryzyku
finansowym w zakresie realizacji zadań budżetowych;
15) inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.
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Rozdział VII

ZADANIA REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY
§ 19

Do wspólnych zadań Referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie
materiałów oraz podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby organów Gminy,
a w szczególności:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie materiałów oraz projektów
decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom
organizacyjnym Gminy w wykonywaniu ich zadań;
3) opracowywanie projektów budżetu, układu wykonawczego oraz sprawozdań z wykonania
budżetu dotyczących zakresu działania Referatu lub stanowisk, a także projekty rozwoju
poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy w części dotyczącej ich
zakresu działania;
4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
5) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego
pracowników;
6) przechowywanie akt w sposób zapewniający zabezpieczenie danych osobowych oraz ochrony
informacji niejawnych zgodnie z instrukcjami określonymi odrębnie;
7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt i odrębnej instrukcji
archiwum zakładowego, prowadzenie metryki spraw według zasad uregulowanych odrębnie;
8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt według odrębnej instrukcji;
9) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji Rady oraz
skarg i wniosków mieszkańców z zachowaniem terminów określonych odrębnie;
10) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
11) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza, jego Zastępcę lub
Sekretarza;
12) sprawowanie samokontroli oraz kontroli zarządczej w zakresie przypisanych zadań,
posiadanych kompetencji i upoważnień w sposób uregulowany odrębnie;
13) przygotowywanie materiałów, informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej
i przekazywanie ich niezwłocznie na stanowisko informatyka celem umieszczenia ich na
stronie internetowej BIP Urzędu oraz do wydawnictw i publikacji gminnych, po
zaakceptowaniu przez Sekretarza;
14) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych
w uzgodnieniu z Burmistrzem lub jego Zastępcą;
15) prowadzenie kontroli funkcjonowania nadzorowanych samorządowych jednostek
organizacyjnych na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności
i gospodarności, a także realizacji statutowych zadań i kompetencji;
16) współdziałanie w zakresie koordynacji pracy, wymiany informacji pomiędzy Referatami,
stanowiskami pracy, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami;
17) przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza w części dotyczącej ich
zakresu działania, współpraca z Sekretarzem i radcą prawnym w tym zakresie;
18) dokonywanie oceny ryzyka w realizowanych zadaniach i celach oraz podejmowanie działań
zapobiegających lub ograniczających skutki zagrożeń według zasad określonych odrębnie;
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19) realizacja i koordynowanie wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego;
20) postępowanie zgodnie z zapisami Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu oraz przyjętych
Standardów Obsługi Klienta w Urzędzie.
§ 20

1. Referatem Budżetu i Finansów (FB) kieruje Kierownik Referatu - którym jest główny
księgowy.
2. Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:
1) przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały
w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
2) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy;
3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;
4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu
sprawozdawczości;
6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek
organizacyjnych i pomocniczych oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania
Gminy z dotacji budżetu;
7) prowadzenie ewidencji majątku gminnego oraz realizacji dochodów z mienia;
8) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
9) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości materialnych i prawnych oraz umorzeń, a
także rozliczanie inwentaryzacji;
10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
11) przygotowywanie sprawozdań finansowych;
12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
13) sporządzanie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie ewidencji podatników
i inkasentów;
14) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym
i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
15) przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
16) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń
pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
17) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
18) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;
19) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;
20) współpraca z inkasentami podatków i opłat w zakresie prawidłowości rozliczeń
przyjmowanych podatków i opłat;
21) współpraca z organami sołectw w zakresie przygotowania zadań rzeczowo – finansowych do
projektu budżetu oraz realizacji zadań w ramach budżetu przez jednostki pomocnicze;
22) prowadzenie kontroli realizacji podatków i opłat przez osoby fizyczne i prawne;
23) współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami w zakresie podatków i opłat;
24) prowadzenie postępowań podatkowych oraz czynności kontrolnych w tym zakresie;
25) ewidencja i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania oraz kontrola obrotu drukami
ścisłego zarachowania;
26) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów podlegających podatkowi VAT ora ich
rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
27) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie wypłaty wynagrodzeń, zasiłków z
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tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu, oraz innych osób zatrudnionych na
umowę zlecenie, umowę o dzieło;
28) dokonywanie rozliczeń z zakresu podatku dochodowego od wypłat z Urzędem Skarbowym
oraz rozliczanie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i funduszu pracy z ZUS;
29) wydawanie zaświadczeń o wielkości, dochodowości z gospodarstw rolnych oraz o nie
zaleganiu w podatkach i opłatach;
30) sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz podawanie do publicznej wiadomości
według zasad określonych odrębnie;
31) realizacja obowiązków w trybie i na zasadach wynikających z ustawy w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej;
32) podejmowanie działań organizacyjno – technicznych w zakresie ochrony danych osobowych
w zbiorach danych o nazwie: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, „Podatki
i opłaty”, według zasad określonych w „Polityce bezpieczeństwa danych osobowych”
oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych
osobowych” obowiązujących w Urzędzie;
33) prowadzenie ewidencji księgowej funduszu sołeckiego;
34) obliczanie wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo oraz
wysyłanie do sołtysów informacji o wysokości środków przypadających na sołectwo
w danym roku budżetowym;
35) analiza i informowanie pracowników merytorycznych o stanie wykorzystania środków
funduszu sołeckiego;
36) sporządzanie wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego;
37) kompletowanie i przechowywanie oryginałów dokumentów związanych z realizacją zadań
zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego (wnioski, protokoły);
38) prowadzenie spraw z zakresu kadr Urzędu, a w szczególności:
a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych
pracowników Urzędu i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych;
b) opracowywanie projektów dokumentów w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunku
pracy z pracownikami Urzędu oraz ich awansowania, nagradzania i karania;
c) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
d) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników uwzględniającej urlopy, zwolnienia
lekarskie, pracę w godzinach nadliczbowych;
e) kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych dla pracowników Urzędu oraz
prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów Urzędu;
f) przestrzegania terminów przeprowadzania badań lekarskich pracowników, wydawanie
skierowań na badania;
g) przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z przeprowadzaniem oceny
pracowników urzędu oraz naboru pracowników do pracy w Urzędzie, a także związanych
z organizowaniem służby przygotowawczej;
h) sporządzanie zakresów czynności dla pracowników w uzgodnieniu podziału obowiązków
z Sekretarzem;
i) przygotowywanie angaży wynagrodzeń pracowniczych w uzgodnieniu z Burmistrzem;
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j) przygotowywanie dokumentacji związanej z przyznaniem nagród, w tym nagród
jubileuszowych;
k) przygotowanie do projektu budżetu informacji o planowanych do wypłaty nagrodach
jubileuszowych w danym roku budżetowym;
l) przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich
składania (pracowników Urzędu, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych)
oraz przekazywanie ich do analizy Burmistrzowi, właściwemu Urzędowi Skarbowemu,
a także przekazywanie do publikacji w BIP Urzędu.
§ 21

Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (INGK) należy prowadzenie spraw
z zakresu:
1) przygotowywanie propozycji strategicznych zadań do realizacji w corocznych budżetach
Gminy;
2) dokonywanie analizy realizacji zadań strategicznych, składanie informacji o ich wykonaniu;
3) przygotowywanie propozycji w sprawie aktualizacji zadań strategicznych w razie takiej
potrzeby;
4) przygotowywanie projektów ofert inwestycyjnych Gminy i przedkładanie ich do
zatwierdzenia Burmistrzowi;
5) przekazywanie zatwierdzonych ofert inwestycyjnych do wiadomości publicznej na stronie
internetowej Urzędu oraz na łamach biuletynu informacyjnego „Wieści Kaczawskie” lub
w innych formach i środkach masowego przekazu;
6) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy;
7) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów
planistycznych;
8) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
9) przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów
i wyrysów;
10) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej
oceny;
11) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
12) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
13) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu;
14) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
15) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne
organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami
zabudowy i zagospodarowania terenu;
16) prowadzenie bieżącego nadzoru nad utrzymaniem dróg gminnych, mostów, placów i ulic,
wiat przystankowych oraz oświetlenia ulicznego w okresie letnim i zimowym;
17) organizowanie bieżących konserwacji, napraw, utrzymanie czystości oraz oznakowanie
gminnych dróg, mostów, placów;
18) nadzorowanie realizacji zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, konserwacji i opłat za
energię;
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19) zarządzanie drogami, prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie;
20) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy,
dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii;
21) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na
cele nie komunikacyjne;
22) projektowanie przebiegu dróg oraz organizacji ruchu drogowego;
23) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
24) wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych i lokalnych na drogach
gminnych;
25) dokonywanie okresowych przeglądów dróg, mostów, wiat przystankowych pod kątem stanu
technicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla ruchu drogowego;
26) koordynowanie i nadzorowanie prac konserwatora Urzędu w zakresie wykonywanych robót
a także ustalanie zakresów robót ich nadzorowanie wykonywanych przez pracowników
zatrudnionych na podstawie umów z Urzędem Pracy (interwencyjnych, robót publicznych);
27) ustalanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach nieodpłatnej dozorowanej pracy na
cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej na drogach gminnych;
28) koordynowanie i nadzorowanie zimowego i letniego utrzymania dróg, mostów,
przystanków;
29) rozliczanie zużycia paliwa przez pracowników Urzędu, wydawanie kart drogowych według
zasad określonych odrębnym zarządzeniem Burmistrza;
30) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań na roboty, usługi, zakupy w trybie
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
31) przygotowywanie dokumentacji, pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje gminne;
32) przygotowywanie projektów umów na realizowane zadania;
33) prowadzenie całości spraw organizacyjno - technicznych związanych z realizacją zadań
inwestycyjnych zgodnie z zasadami prawa budowlanego oraz innymi przepisami prawa
w ramach zadań przewidzianych w budżecie Gminy na każdy rok oraz uwzględnionych
w planach inwestycyjnych Gminy;
34) współpraca z kierownikami jednostek podległych w zakresie realizowanych wspólnych
inwestycji;
35) przygotowywanie propozycji zadań inwestycyjnych do projektu budżetu oraz sporządzanie
sprawozdań i analiz z ich realizacji dla potrzeb Burmistrza, Rady i jej komisji;
36) przyjmowanie wniosków na uruchomienie zamówienia publicznego;
37) uruchamianie procedury zamówienia publicznego zgodnie zobowiązującymi przepisami
prawnymi w tym zakresie;
38) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych wraz z pełną dokumentacją;
39) prowadzenie postępowań i pełnej dokumentacji na zamówienia usług, robót, zakupów
realizowanych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza równowartości
kwoty 30.000 euro według zasad określonych odrębnie;
40) nadzór nad Zarządem Lokali Gminnych w zakresie gospodarowania zasobami
mieszkaniowymi, lokalami użytkowymi oraz ich remontami;
41) przygotowywanie propozycji przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych, współpraca
z komisją ds. przydziału mieszkań w tym zakresie;
42) nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej, cmentarzami komunalnymi, oczyszczaniem
miasta;
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43) nadzór nad zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną oraz odprowadzaniem ścieków,
funkcjonowaniem kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia instytucji
i mieszkańców w energię cieplną z kotłowni gminnej;
44) utrzymanie chodników oraz ich remonty;
45) bieżące utrzymanie i remonty remiz OSP;
46) planowanie i koordynowanie realizacji oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy;
47) zapewnienie sprawności technicznej pojazdów, sprzętu i urządzeń będących na stanie
jednostek OSP i Urzędu;
48) prowadzenie ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy;
49) współpraca z konserwatorem zabytków w zakresie ochrony, zabezpieczenia przed ich
dewastacją lub prawidłowym gospodarowaniem na tych obiektach;
50) występowanie z wnioskami do konserwatora zabytków w sprawach remontów lub
dopuszczenia do użytkowania gminnych obiektów zabytkowych;
51) przygotowywanie projektów oraz wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu
wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń
zapobiegających szkodom oraz zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające
zmiany stanu wody na gruncie;
52) współpraca z samorządem powiatowym w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony
przed powodzią;
53) zaopatrywanie w razie potrzeb w materiały niezbędne dla ochrony przeciwpowodziowej;
54) udział przy komisyjnym szacowaniu szkód popowodziowych powstałych w infrastrukturze
gminnej;
55) współpraca z administratorami urządzeń wodnych na obszarze Gminy (wskazywanie
potrzeb remontowych i regulacyjnych, uczestniczenie w przeglądach, przekazywanie do
realizacji wniosków, udział w odbiorach robót);
56) reprezentowanie Gminy w postępowaniach dotyczących udzielanych pozwoleń
wodnoprawnych na obszarze Gminy;
57) podejmowanie działań organizacyjno-technicznych dla utrzymywania cieków i urządzeń
hydrotechnicznych stanowiących własność Gminy;
58) podejmowanie działań na rzecz utrzymywania gminnych urządzeń zaopatrzenia ludności
w wodę pitną (studnie, ujęcia) nie przekazanych w administrowanie dla Zarządu Lokali
Gminnych;
59) przygotowywanie projektów uchwał dla potrzeb Rady w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy wymaganymi na mocy ustawy;
60) przygotowywanie propozycji materiałów informacyjnych dla mieszkańców dotyczących
gospodarowania odpadami, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego
zbierania odpadów;
61) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań (usług) powierzonych umową podmiotom
odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także podejmowanie
działań administracyjno - organizacyjnych w zakresie zapewnienia osiągnięcia
odpowiednich poziomów recyklingu;
62) nadzorowanie funkcjonowania gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych;
63) wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie:
a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
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b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
64) przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
65) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz sprawowanie kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się
komunalnych osadów ściekowych;
66) opracowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy wraz
z uzyskaniem wszystkich opinii niezbędnych do jego uchwalenia;
67) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych
nośnikach w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne;
68) przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od podmiotu odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zawierających między innymi informacje o masie
poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich
zagospodarowania;
69) przyjmowanie i ewidencjonowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, według wzoru
formularza określonego odrębną uchwałą Rady;
70) przyjmowanie i ewidencjonowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na
terenie której powstają odpady komunalne, według wzoru formularza określonego odrębną
uchwałą Rady;
71) wprowadzenie danych z przyjętych deklaracji do bazy danych w oprogramowaniu SIGID –
„Ewidencja i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami”;
72) analizowanie deklaracji pod względem prawidłowości jej wypełnienia z uwzględnieniem
wszystkich danych wymaganych do ustalenia prawidłowej należnej opłaty za odpady;
73) przyjmowanie deklaracji zmieniających dane zawartych w złożonych pierwszych
deklaracjach;
74) współpraca ze stanowiskami Referatu Budżetu i Finansów w zakresie przekazywania
informacji i dokumentacji niezbędnej do uruchomienia procesu księgowania opłat na
kontach analitycznych zobowiązanych do wnoszenia opłat;
75) wykonywanie innych czynności określonych odrębnym upoważnieniem Burmistrza
z zakresu realizacji zadań dotyczących pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
76) przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
77) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi i przekazywanie ich właściwym organom;
78) przygotowywanie projektu programu ochrony środowiska i przedkładanie Radzie oraz
sporządzanie raportów z jego wykonania;
79) prowadzenie postępowań w zakresie procedury związanej z wydawaniem zgody
środowiskowej na zamierzoną realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko;
80) sporządzanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
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81) wydawanie decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dla instalacji,
z której emisja nie wymaga pozwolenia;
82) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia
i przedkładania w określonym czasie pomiarów wielkości emisji;
83) wstrzymanie użytkowania instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej
wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska;
84) przedkładanie propozycji do budżetu Gminy dotyczących sposobu wydatkowania środków
stanowiących wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
85) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
86) naliczanie opłat za usuwanie drzew i krzewów według odrębnych przepisów;
87) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów;
88) gospodarowanie drzewami i zakrzewieniami w lasach i na gruntach gminnych, prowadzenie
ewidencji zagospodarowania drewna pozyskanego z mienia gminnego, wnioskowanie
zalesienia gruntów gminnych;
89) wnioskowanie do Rady o wprowadzenie form ochrony przyrody na terenie Gminy;
90) sprawowanie nadzoru nad formami ochrony przyrody, dla których organ Gminy posiada
kompetencje prawne w zakresie ich ustanawiania i znoszenia;
91) współdziałanie z administracją rządową w zakresie sprawowania ochrony cennych tworów
przyrody na terenie Gminy;
92) opiniowanie planów łowieckich;
93) współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w sprawach ochrony
i hodowli zwierzyny;
94) współdziałanie z Kołami Łowieckimi w zakresie szkód łowieckich; współdziałanie z innymi
instytucjami, przedsiębiorcami na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt zgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt;
95) opracowywanie corocznie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt oraz przedkładanie Radzie;
96) współdziałanie z innymi instytucjami, przedsiębiorcami na rzecz zapobiegania bezdomności
zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt;
97) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie;
98) współdziałanie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami;
99) wydawanie zezwoleń na utrzymanie ras psów uznawanych za agresywne;
100) opiniowanie w sprawach wydawanych koncesji objętych prawem geologicznym
i górniczym;
101) wydawanie zaświadczenia o położeniu gruntów planowanych do zalesienia w granicach
obszaru Natura 2000 w ramach przepisów o przyznawaniu pomocy na zalesianie gruntów;
102) przygotowywanie opinii w sprawie uznawania lasów za ochronne;
103) wnioskowanie o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych realizowanych na obszarze Gminy z wyłączeniem dróg;
104) nadzór nad produkcją roślinną oraz współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin;
105) nadzór nad produkcją zwierzęcą w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i współpraca
z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w tym zakresie;
106) udział przy komisyjnym szacowaniu strat rolniczych spowodowanych klęskami
żywiołowymi;
107) organizowanie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw rolnych w zakresie
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108)
109)
110)
111)

112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)

przewidzianym obowiązującymi procedurami postępowania;
prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną, ochrony przyrody i ochrony
środowiska, organizacją konkursów, współpraca w tym zakresie ze szkołami, sołectwami
i innymi podmiotami;
prowadzenie ewidencji kąpielisk na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
współpraca z rolnikami, sołtysami w zakresie przekazywania informacji związanych
z rolnictwem;
gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi
w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania,
oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały
zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne;
ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z mienia gminnego;
organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiących własność Gminy;
nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy;
komunalizacja gruntów;
prowadzenie ewidencji gruntów i nieruchomości komunalnych;
tworzenie zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach obowiązującego prawa, oraz wyposażeniem gruntów w urządzenia
komunalne;
nadzorowanie zarządzania wspólnotami, gospodarowania wspólnotami gruntowymi;
sporządzanie umów dzierżawnych na działki gminne;
sporządzanie wykazów gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
przygotowywanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umowy notarialnej;
zlecanie szacunków nieruchomości, współpraca z rzeczoznawcą majątkowym w tym
zakresie;
zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych;
aktualizowanie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie;
kontrola sposobu wykorzystania mienia gminnego;
przygotowywanie informacji o stanie mienia gminnego zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie;
sporządzanie informacji o zbywaniu mienia gminnego;
nadawanie numerów nowo powstałym budynkom;
wydawanie zawiadomień o zmianie numeracji;
pozyskiwanie danych ze Starostwa Powiatowego w Złotoryi Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu ewidencji gruntów, budynków i lokali;
uczestniczenie w okazywaniu granic w zakresie mienia gminnego;
prowadzenie rejestrów i kart na nieruchomości gminne, użytkowanie wieczyste,
współwłasności gminne i prywatne, dzierżawy gminne;
ustalanie i wydawanie decyzji dotyczących opłat adiacenckich;
prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego;
przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza dotyczących określania
zasad gospodarowania obiektami użyteczności publicznej;
planowanie i nadzorowanie bieżących remontów pomieszczeń biurowych oraz napraw
urządzeń instalacyjnych w obiekcie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy
pracownikom i innym osobom przebywającym w Urzędzie;
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137) bieżące prowadzenie książki obiektu Urzędu;
138) zlecanie przeglądów technicznych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji odgromowej,
elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, sieci hydrantowej i centralnego ogrzewania.
§ 22

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (USC) należy:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny;
2) migracja aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych BUSC;
3) przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
w
lokalu i poza lokalem USC;
4) aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze PESEL;
5) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL;
6) nadawanie numeru PESEL oraz dokonywanie czynności meldunkowych noworodków;
7) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego
i wyznaniowego ze skutkiem cywilno-prawnym;
8) prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego,
9) uzupełnianie danych w aktach stanu cywilnego;
10) wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego,
11) odtwarzanie aktów stanu cywilnego;
12) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotyczących:
a) odmowy sprostowania błędu w aktach stanu cywilnego,
b) odmowy odtworzenia aktów stanu cywilnego,
c) odmowy uzupełnienia treści aktów stanu cywilnego,
d) odmowy umiejscowienia aktów stanu cywilnego;
13) informowanie matek o sporządzeniu aktu urodzenia dziecka z urzędu;
14) prowadzenie i aktualizacja rejestru uznań;
15) powiadomienie organów sądowych o narodzinach dzieci przez małoletnie matki;
16) przyjmowanie oświadczeń o:
a) uznaniu ojcostwa,
b) zmianie nazwiska pierwszego dziecka pochodzącego z małżeństwa;
c) nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka,
d) zmianie imienia/imion dziecku w ciągu sześciu miesięcy od rejestracji urodzenia,
e) nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku ich dzieci;
f) od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
17) wpisywanie do aktu urodzenia danych ojca zgodnie z art. 61 ust 2 prawo o aktach stanu
cywilnego;
18) wpisywanie do rejestru stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw, zgonów sporządzonych
za granicą;
19) sporządzanie aktów stanu cywilnego dla zdarzeń, które nastąpiły za granicą, a nie zostały
zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
20) powiadamianie właściwych przedstawicielstw zagranicznych o zgonie cudzoziemca;
21) przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
w lokalu i poza lokalem USC;
22) wydawanie zaświadczeń:
a) o braku aktu w księdze stanu cywilnego i braku księgi stanu cywilnego;
b) o stanie cywilnym;
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c) o możliwości zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim;
d) potwierdzających uznanie ojcostwa;
e) o nadaniu numeru PESEL;
23) wpisywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie innych aktów
stanu cywilnego, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów;
24) sporządzanie danych statystycznych dla potrzeb GUS;
25) wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;
26) prowadzenie akt zbiorowych;
27) uznawanie orzeczeń w sprawach niematerialnych wydawanych przez sądy państw obcych;
28) współpraca z konsulatami i ambasadami;
29) współpraca z Archiwum Państwowym;
30) współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych;
31) współpraca ze Strażą Graniczną;
32) przyjmowanie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy;
33) przygotowanie i organizowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,
34) wykonywanie czynności związanych z organizacją zgromadzeń na terenie Gminy.
35) wykonywanie czynności związanych z organizowaniem imprez masowych z wyłączeniem
imprez masowych organizowanych na drogach publicznych zgodnie z ustawą
o organizowaniu imprez masowych;
36) prowadzenie postępowań oraz koordynacja działań związanych z repatriacją.
§ 23

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich (SO), którym kieruje Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego należy:

1) rejestracja danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji
Ludności (PESEL) w ramach aplikacji Źródło:
a) zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
b) wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
c) anulowanie zameldowania na pobyt stały;
d) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały;
e) zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
f) rejestracja zmiany kraju miejsca zamieszkania;
g) nadawanie numeru PESEL przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy z wyjątkiem
dzieci oraz na podstawie odrębnych przepisów;
h) powiadamianie o nadaniu numeru PESEL;
i) zgłoszenie usunięcia niezgodności danych osobowo-adresowych;
j) usunięcie niezgodności dotyczących: – adresów pobytu stałego, – danych wyjazdu za
granicę, – danych dowodu osobistego, – kraju miejsca zamieszkania;
k) przyjmowanie zleceń przekazanych do realizacji w ramach działania systemu (Źródło- PESEL);
2) prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
3) udostępnianie danych ewidencyjno-adresowych z rejestru mieszkańców Gminy i rejestru
zamieszkania cudzoziemców;
4) wydawanie poświadczeń zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wymeldowania z pobytu
stałego i czasowego;
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5) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;
6) sporządzanie okresowych wydruków dzieci i osób podlegających obowiązkowi szkolnemu
dla szkół i gimnazjów;
7) opracowywanie sprawozdań statystycznych;
8) prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu lub na wniosek oraz wydawanie decyzji
administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania osób dotyczących pobytu
stałego lub czasowego;
9) przesłuchiwanie stron, świadków w ramach pomocy prawnej w prowadzonych
postępowaniach administracyjnych w sprawach ewidencji ludności;
10) prowadzenie rejestru wyborców i wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do
wyborów i referendów;
11) rejestracja wniosków o wydanie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych
w ramach aplikacji źródło i wydawanie potwierdzeń ich przyjęcia;
12) zgłoszenia usunięcia niezgodności danych dotyczących przyjmowanych wniosków o dowód
osobisty;
13) przyjmowanie i realizacja przypisanych zleceń w ramach systemu RDO;
14) wysyłanie zarejestrowanych wniosków o wydanie dowodu osobistego do produkcji do
Systemu Rejestrów Państwowych;
15) przyjmowanie i wydawanie dowodów osobistych w systemie RDO;
16) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
17) przyjmowanie i unieważnianie dowodów osobistych przekazanych przez osoby trzecie;
18) udostępnianie danych o wydanych i unieważnionych dowodach osobistych z Rejestru
Dowodów Osobistych;
19) odbiór poczty specjalnej dotyczącej dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji
w Złotoryi;
20) prowadzenie archiwum kopert dowodowych dotyczących wydanych dowodów osobistych;
21) wyłączanie ze zbioru kopert dowodowych kopert dotyczących osób zmarłych;
22) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w tym:
a) realizacja zadań dotyczących doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń;
b) prowadzenie rejestracji mężczyzn i kobiet podlegających obowiązkowi do stawienia się do
kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy;
c) prowadzenie list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej;
d) prowadzenie wykazu osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej oraz
wydawanie postanowień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego o doprowadzeniu przez
Policję osób przed Komisję Lekarską, które nie zgłosiły się na wezwanie;
e) planowanie, nakładanie i realizacja obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na
rzecz obronności kraju;
f) stała współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień;
g) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad
członkiem rodziny;
h) wypłacanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie lub dochód
w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi;
i) pokrywanie należności z tytułu wynajmu lokalu przez żołnierzy służby przygotowawczej
uznanych za samotnych lub mających na bezwzględnym utrzymaniu członków rodziny;

23

23) wykonywanie czynności związanych z obsługą gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
oraz przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i planów zarządzania
kryzysowego i utrzymania ich w stałej aktualności, a także sporządzanie sprawozdawczości
w tym zakresie;
24) przygotowywanie projektów planów operacyjnych funkcjonowania Gminy oraz utrzymanie
ich w stałej aktualności z zakresu obrony cywilnej według wytycznych Szefa Obrony
Cywilnej Kraju, Wojewody Dolnośląskiego oraz Starosty Powiatowego w Złotoryi;
25) realizowanie zadań dotyczących świadczeń na rzecz obrony kraju, natychmiastowego
uzupełnienia sił zbrojnych;
26) aktualizacja dokumentacji odtwarzania ewidencji wojskowej;
27) opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji dla stanowiska kierowania
Burmistrza;
28) realizacja obowiązków Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych w Urzędzie w zakresie
ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych
i przechowywanych w Urzędzie według zasad określonych odrębną ustawą oraz
wprowadzonymi wewnętrznymi uregulowaniami w tym zakresie.
§ 24

Do zadań Referatu Organizacyjno - Administracyjnego (OR), którym kieruje Sekretarz
należy:

1) wydawanie niezbędnych do załatwiania spraw w Urzędzie druków wniosków i innych
formularzy dla interesantów oraz udzielanie pomocy w ich wypełnianiu;
2) przyjmowanie, rejestracja podań i innych dokumentów od interesantów niezbędnych do
załatwiania spraw w Urzędzie;
3) udzielanie pełnej informacji o sposobie i wskazanie osób odpowiedzialnych za załatwianie
danych spraw w Urzędzie;
4) przyjmowanie wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji
publicznej, prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
5) udzielanie interesantom informacji o samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz
wskazywanie kompetentnych osób i miejsc załatwienia sprawy;
6) prowadzenie badań i analiz dotyczących satysfakcji klienta w zakresie załatwianych spraw
w Urzędzie;
7) sprawowanie nadzoru nad aktualnością ogłoszeń i informacji umieszczonych na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie oraz umiejscowionych przed obiektem Urzędu na okres przewidziany
w ogłoszeniu lub przepisami prawnymi;
8) przeprowadzanie bieżącej analizy spraw wnoszonych do Urzędu oraz czuwanie nad
terminowym ich załatwianiem;
9) przyjmowanie skarg i wniosków obywateli do protokołów oraz przekazywanie ich
kierownictwu Urzędu, prowadzenie rejestru przyjmowania skarg i wniosków oraz
dokumentacji o sposobie ich realizacji, sporządzanie sprawozdań z tego zakresu;
10) przyjmowanie, rozpatrywanie i przygotowywanie decyzji dotyczących stypendiów dla
uczniów, sporządzanie list wypłat oraz rozliczeń w tym zakresie zgodnie z przepisami prawa
oraz posiadanymi środkami finansowymi w budżecie gminy przeznaczonymi na ten cel;
11) przyjmowanie oświadczeń składanych indywidualnie przez osoby zainteresowane oraz
zeznań świadków dla potrzeb emerytalno – rentowych;
12) prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem archiwum zakładowego Urzędu,
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przyjmowaniem dokumentacji archiwalnej, udostępnianiem dokumentacji archiwalnej na
zewnątrz, prowadzenie rejestru badania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach
archiwum według zasad określonych przepisami prawa oraz instrukcjami wewnętrznymi;
13) wykonywanie zadań zleconych w zakresie wywieszania na tablicach ogłoszeniowych
Urzędu ogłoszeń skierowanych przez sądy, komorników, itp.;
14) realizowanie zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
obejmujących:
a) przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) od przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
b) wprowadzanie do elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej zgłoszeń o dokonanie wpisu do ewidencji, jego zmian lub wykreśleniu
z ewidencji według zasad i w terminach określonych dla funkcjonowania CEIDG ustalonych
przez Ministerstwo Gospodarki;
c) współpracowanie z Ministrem Gospodarki w zakresie wykreśleń albo sprostowań z urzędu
wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, po uprzednim wezwaniu
przedsiębiorcy do złożenia oświadczenia w sprawie danych;
d) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego i wydawanie postanowień w sprawach
skierowanych przez Ministra Gospodarki;
15) sporządzanie analiz, informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach na terenie Gminy dla
potrzeb strategicznego rozwoju gminy, badań z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju
gminy, rozwoju przedsiębiorczości itp.;
16) realizowanie zadań z ustawy o usługach turystycznych w zakresie przyjmowania wniosków
do dokonanie wpisu do ewidencji i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
w obiektach nie będących hotelami;
17) realizowanie ustawy o transporcie drogowym, w tym:
a) opracowywanie projektu uchwały Rady w sprawie liczby licencji na wykonanie transportu
drogowego taksówką;
b) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonanie transportu
taksówką;
c) udzielanie, odmowa udzielania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy;
18) przyjmowanie, weryfikowanie, rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków
mieszkaniowych;
19) sporządzanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie dodatku
mieszkaniowego, współpraca w tej sprawie z Referatem Budżetu i Finansów oraz MiejskoGminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
20) przyjmowanie, weryfikowanie, rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków
energetycznych;
21) realizowanie zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym:
a) wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu;
b) naliczanie opłat za korzystanie zezwoleń na alkohol;
c) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia;
d) wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia;
e) kontrola wpłat za korzystanie z zezwoleń;
f) przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholi
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;
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g) wydawanie zaświadczeń potwierdzających opłatę za korzystanie z zezwoleń;
h) współpraca z Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w zakresie
opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
22) realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
a) kierowanie na szkolenia i badania lekarskie członków OSP;
b) naliczanie ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w akcjach ratowniczogaśniczych zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady;
c) organizowanie i współuczestniczenie w przeprowadzeniu inwentaryzacji sprzętu
i urządzeń będących na wyposażeniu jednostek OSP;
d) współuczestniczenie w organizowaniu ćwiczeń, zawodów, konkursów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej;
23) realizowanie zadań Gminy na rzecz orzekanych kar ograniczenia wolności w ramach
nieodpłatnie dozorowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej, w tym:
a) organizowania miejsca pracy i przydziału pracy, kontroli skazanych – współpraca w tym
zakresie z merytorycznymi stanowiskami w Urzędzie, sołtysami wsi;
b) sporządzenie dokumentacji z wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy oraz pracy
społecznie użytecznej;
c) przekazywania dokumentacji kuratorowi sądowemu według odrębnych ustaleń.
24) w zakresie organizowania prac interwencyjnych i publicznych, stażystów, prac społecznie
użytecznych:
a) przygotowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych i publicznych oraz staży
pracowniczych do Powiatowego Urzędu Pracy;
b) przygotowanie dokumentacji osobowej do nawiązywania stosunków pracy oraz
prowadzenie dokumentacji pracowniczej tych osób;
c) sporządzanie dokumentacji do Urzędu Pracy o refundację wynagrodzeń;
d) współpraca z MGOPS w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych na terenie
Gminy w zakresie ustalenia osób spełniających warunki do wykonania tych prac;
e) występowanie do Urzędu Pracy z wnioskami o organizację prac społeczne użytecznych;
f) prowadzenie ewidencji wykonywanych prac, naliczanie do wypłat oraz występowanie
z wnioskiem do Urzędu Pracy o refundację zgodnie z umowami.
25) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami materiałów
dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych
organów;
26) gromadzenie i przekazywanie do realizacji uchwał podejmowanych przez Radę;
27) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;
28) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń
i spotkań Rady i jej komisji;
29) protokołowanie posiedzeń Rady i jej komisji;
30) protokołowanie narad Kierownictwa z pracownikami Urzędu;
31) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji;
32) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych, nadzór nad
terminowością realizacji interpelacji i wniosków Rady;
33) organizowanie szkoleń radnych w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady;
34) wykonywanie czynności o charakterze sekretarskim dla przewodniczącego Rady oraz
przewodniczących komisji Rady;
35) wykonywanie zadań związanych z wyborami do rady gminy, powiatu i sejmiku, Sejmu
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i Senatu RP, Prezydenta RP oraz referendami gminnymi i ogólnonarodowymi;
36) organizacja i przeprowadzanie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich, współpraca z nimi.
gromadzenie i przechowywanie protokołów z zebrań wiejskich, uchwał i wniosków oraz
kierowanie ich do realizacji przez merytorycznych pracowników Urzędu w uzgodnieniu z
Burmistrzem;
37) współpraca z samorządem miasta Świerzawa w zakresie organizacji zebrań, realizacji
wniosków i uchwał, gromadzenie dokumentacji (protokołów, uchwał);
38) udostępnianie do publicznej wiadomości dokumentacji z działalności Rady i jej Komisji
w tym nadzorowanie ich publikacji na stronie BIP Urzędu;
39) gromadzenie oświadczeń majątkowych radnych, przekazywanie ich do urzędu skarbowego
oraz przekazywanie do publikacji w BIP Urzędu;
40) przekazywanie uchwał Rady Wojewodzie Dolnośląskiemu, RIO oraz innym adresatom
uchwał zobowiązanych do ich realizacji;
41) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń związanych z wypłatą diet dla radnych i sołtysów;
42) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani,
w tym:
a) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
opracowywania planów finansowych i ich realizacji, gminnych programów
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz sprawozdań z ich realizacji;
b) organizowanie i wdrażanie programów profilaktycznych;
c) współpraca z samorządowymi jednostkami w zakresie wdrażania programów
profilaktycznych, edukacyjnych, działalności wychowawczej i informacyjnej;
d) przygotowywanie projektów umów na realizację programów profilaktycznych;
e) naliczania diet dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
f) przygotowywanie projektów planów finansowych do budżetu z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomani.
43) prowadzenie zbioru przepisów gminnych ustanowionych przez Radę i jego udostępnianie do
powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;
44) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;
45) prowadzenie ewidencji faktur za zakupy oraz usługi realizowane przez Urząd;
46) przekazywanie korespondencji na poszczególne stanowiska pracy po skierowaniu przez
Burmistrza lub jego Zastępcę lub Sekretarza, ewidencjonowanie w obowiązujących
w Urzędzie rejestrach oraz elektronicznym obiegu dokumentów;
47) przygotowywanie pomieszczeń na spotkania, narady organizowane przez Burmistrza,
Zastępcę Burmistrza i Sekretarza;
48) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych oraz zamawianie wg potrzeb Urzędu,
a także udostępnianie ich do opieczętowywania dokumentów osobom upoważnionym,
prowadzenie ewidencji pieczęci oraz likwidacji pieczęci,
49) organizowanie spotkań interesantów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem
bądź kierowanie ich na właściwe stanowiska;
50) zapewnienie stałej sprawności centrali telefonicznej oraz faksu;
51) prowadzenie zbioru i ewidencji zarządzeń, postanowień Burmistrza oraz przekazywanie ich
na stanowiska pracy celem ich realizacji;
52) wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępcę w zakresie
przygotowywania pism urzędowych;
53) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych oraz ich sporządzanie dla pracowników;
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54) prowadzenie ewidencji zakupu książek, poradników dla potrzeb pracowników do bieżącej
pracy;
55) utrzymywanie w stałej aktualności książki kontroli przeprowadzanych w Urzędzie przez
organy zewnętrzne, nadzór nad zapisami ustalonymi w poszczególnych rubrykach rejestru;
56) przygotowywanie dokumentacji Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza do archiwum
zakładowego;
57) prawidłowe przechowywanie kluczy do poszczególnych pomieszczeń biurowych po
zakończonym dniu pracy;
58) codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu;
59) sprzątanie pomieszczeń archiwum zakładowego oraz strychu w budynku Urzędu według
potrzeb;
60) zabezpieczenie obiektu budynku Urzędu po zakończeniu pracy poprzez m.in. zamknięcie
okien, wyłączenie oświetlenia oraz uzbrojenie systemu alarmowego.
§ 25

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZK) działalność swą prowadzi w oparciu o odrębne
uregulowania i według struktur utworzonych odrębnym zarządzeniem Burmistrza dla realizacji
określonych celów, a w szczególności w zakresie:
1) monitorowania, prognozowania i dokonywania analiz sytuacji zagrożenia na terenie Gminy;
2) zapobiegania i działania w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną;
3) zapobiegania i działania w wyniku klęsk żywiołowych;
4) koordynowania działaniami ratowniczymi.
Do zadań stanowiska ds. oświaty należy:

§ 26

1) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej szkół podstawowych ,gimnazjum i przedszkola
oraz współpraca z dyrektorami tych jednostek w zakresie utrzymania aktualności tej
dokumentacji;
2) przygotowywanie projektów dokumentów związanych z przeprowadzeniem konkursów na
stanowisko dyrektora szkoły;
3) przygotowywanie projektów dokumentów w zakresie spraw związanych z awansem
zawodowym nauczycieli;
4) przygotowywanie projektów uchwał Rady z zakresu spraw związanych z oświatą;
5) współpraca ze związkami zawodowymi nauczycieli i pracowników oświaty oraz organami
szkół;
6) wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych związanych z zakładaniem, likwidacją
lub łączeniem placówek oświatowych w Gminie;
7) koordynowanie i nadzorowanie wykonywania obowiązków gminy w zakresie dowożenia
dzieci do szkół przez przewoźników oraz prowadzonych rozliczeń finansowych w tym
zakresie;
8) prowadzenie w formie elektronicznej zbioru danych (SIO) z baz danych placówek
oświatowych według zasad określonych odrębnymi przepisami;
9) współdziałanie z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjum w sprawach dotyczących
kontroli obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół,
prowadzenie postępowań egzekucyjnych w tym zakresie;
10) koordynacja rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum;
11) analiza arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz
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12)
13)
14)
15)
16)

przedkładanie z propozycjami do zatwierdzenia Burmistrzowi;
kontrola i prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
przez młodzież w wieku 16-18 lat, prowadzenie postępowań egzekucyjnych w tym zakresie;
koordynowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy;
przyjmowanie zgłoszeń od pracodawców dotyczących umów o naukę zawodu uczniów
młodocianych i wydawanie decyzji w tym zakresie, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz
współpraca z Kuratorium Oświaty w sprawie refundacji kosztów kształcenia młodocianych;
przygotowywanie projektów analiz, sprawozdań, informacji z zakresu oświaty dla potrzeb
Burmistrza, Rady i jej komisji;
przyjmowanie wniosków oraz przygotowanie dokumentacji dla Komisji Stypendialnej Rady
w zakresie stypendiów dla uczniów uzdolnionych artystycznie oraz stypendium sportowe.
§ 27

Do zadań stanowiska pracy ds. promocji, turystyki i funduszy zewnętrznych:

1) organizowanie prac związanych z opracowywaniem projektów planów rozwoju lokalnego
Gminy, współpraca w tym zakresie z merytorycznymi stanowiskami pracy Urzędu,
jednostkami organizacyjnymi Gminy, jednostkami pomocniczymi oraz innymi podmiotami
działającymi na terenie Gminy;
2) dokonywanie analiz przebiegu realizacji przyjętych gminnych planów rozwoju lokalnego
(strategii, WPI, Plan Rozwoju Lokalnego itp.), przekazywanie zadań partnerom
współdziałania, współpraca z nimi w zakresie przygotowywania zadań, ich realizacji oraz
prowadzenia monitoringu;
3) podejmowanie działań organizacyjnych wdrażających realizację zadań strategicznych, a także
opracowywanie projektów materiałów promocyjnych o planowanych i zrealizowanych
zadaniach;
4) uczestnictwo w szkoleniach, naradach związanych z możliwościami pozyskiwania unijnych
lub innych funduszy pozabudżetowych;
5) przygotowywanie przy współudziale z merytorycznymi stanowiskami Urzędu lub
z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy wniosków do funduszy
zewnętrznych na realizację przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej lub o charakterze
regionalnym, międzynarodowym;
6) przygotowywanie propozycji do projektu budżetu gminy wysokości finansów niezbędnych do
zapewnienia własnego udziału Gminy dla realizacji zadań wynikających z przyjętych
projektów i pozyskania środków z różnych funduszy pomocowych, współpraca ze
Skarbnikiem w tym zakresie;
7) organizacja szkoleń dla lokalnej społeczności, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
i lokalnych liderów w zakresie możliwości realizacji zadań, opracowywania projektów,
możliwości pozyskania środków finansowych oraz współpraca z organizacjami
pozarządowymi;
8) upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy wiedzy na temat możliwości pozyskiwania
wsparcia finansowego z funduszy unijnych i krajowych;
9) współpraca z samorządem powiatowym, wojewódzkim w zakresie realizacji wspólnych
działań na rzecz rozwoju lokalnego;
10) przygotowywanie projektów materiałów promocyjnych, ofert inwestycyjnych we
współpracy z merytorycznie odpowiedzialnymi pracownikami urzędu dla potrzeb publikacji
w mediach,
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11) administracja oficjalną stroną internetową Gminy;
12) redagowanie biuletynu informacyjnego „Wieści Kaczawskie” we współpracy z innymi
stanowiskami pracy;
13) przygotowywanie projektów planów, programów współpracy z partnerami krajowymi
i zagranicznymi, uczestnictwo w przygotowywaniu i realizowaniu podejmowanych
wspólnych przedsięwzięć;
14) współpraca z instytucjami kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w zakresie
organizacji wspólnych działań promocyjnych na rzecz Gminy;
15) koordynowanie współpracy z partnerami Gminy;
16) gromadzenie i archiwizowanie informacji prasowych, internetowych, fotografii itp.
dotyczących Gminy;
17) promocja i działania na rzecz rozwoju turystyki w gminie w tym infrastruktury turystycznej;
18) opracowywanie i realizacja planu rozwoju turystyki w Gminie;
19) współdziałanie z organizacjami turystycznymi i innymi
instytucjami działającymi
w obszarze turystyki;
20) sprawowanie opieki nad zabytkami kultury;
21) działanie w kierunku budowy produktów turystycznych gminy poprzez integrację działań
podmiotów turystycznych i około turystycznych na rzecz wspólnych inwestycji;
22) wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza lub jego zastępcy w zakresie
przygotowywania pism, podziękowań, dyplomów, zaproszeń z tytułu organizowanych
uroczystości i imprez gminnych;
23) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym
przygotowywanie projektów programów współpracy oraz sprawozdań z ich realizacji,
organizowanie konkursów ofert.
§ 28

Do zadań stanowiska informatyk – Administrator Bezpieczeństwa Informacji należy:

1) administrowanie siecią komputerową Urzędu;
2) obsługa poczty elektronicznej Urzędu, przekazywanie korespondencji na stanowiska
pracowników;
3) serwis i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz współdziałanie z pracownikami Urzędu
obsługującymi sprzęt komputerowy w zakresie przestrzegania prawidłowości eksploatacji
tego sprzętu;
4) tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg obowiązujących przepisów;
5) administrowanie nośnikami z oprogramowaniem oraz kopiami zapasowymi;
6) przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej komputerów, ich oprogramowania
i stosownych licencji oraz terminowe dokonywanie aktualizacji;
7) prowadzenie ewidencji stosowanych w Urzędzie programów oraz systemów komputerowych;
8) zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów
przed atakami wirusów;
9) uzgadnianie i dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia w sprzęt komputerowy dotyczący
części zamiennych, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych;
10) nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów;
11) nadzór nad siecią teleinformatyczną Urzędu;
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12) współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi, nadzór nad sprzętem telefonicznym
będącym na wyposażeniu Urzędu;
13) nadzór nad prawidłowością działania systemu monitorującego zabytki Gminy, współpraca
z organami ścigania w zakresie przekazywania materiałów z wyżej wym. monitoringu;
14) pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów
komputerowych oraz sprzętu komputerowego;
15) umieszczanie i uaktualnianie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji
przekazywanych przez pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
współpraca w tym zakresie z Sekretarzem;
16) opracowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza w sprawie wdrażania w Urzędzie nowych
systemów i oprogramowania w Urzędzie bądź wycofania z użytkowania istniejących
oprogramowania komputerowych wdrożonych zarządzeniami Burmistrza;
17) opracowywanie instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie
w porozumieniu z Sekretarzem;
18) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej oraz porządku i dyscypliny pracy;
19) wykonywanie czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych;
20) wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych według potrzeb Urzędu.
§ 29

Do zadań stanowiska realizującego obowiązki z zakresu bhp, ochrony przeciwpożarowej
w Urzędzie należy:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy w urzędzie oraz sporządzanie okresowych analiz
stanu bhp i p.poż. w Urzędzie i przedstawianie wniosków, opinii kierownictwu Urzędu;
2) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, instrukcji dotyczących bhp;
3) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy
pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy;
4) udział w postępowaniach powypadkowych pracowników Urzędu;
5) wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
wynikających z przepisów kodeksu pracy, o ochronie przeciwpożarowej;
6) bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedkładanie
odpowiednich wniosków w tym zakresie.
Rozdział VIII.

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW
§ 30

1. Burmistrz upoważnia swojego Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników oraz innych
pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji, a także podpisywania innych
pism z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnie wydanych pisemnych
upoważnień na mocy ustawy o samorządzie gminnym.
2. Burmistrz zastrzega do jego wyłącznej aprobaty i podpisu następujące dokumenty:
1) zarządzenia, postanowienia, umowy, porozumienia, pisma okólne oraz ogłoszenia
i obwieszczenia podawane do publicznej wiadomości;
2) odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli;
3) decyzje i postanowienia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej do
których wydawania nie został upoważniony inny pracownik Urzędu;
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4) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i inne wystąpienia do Rady i jej komisji oraz radnych;
5) pełnomocnictwa dla kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy
nieposiadających osobowości prawnej;
6) pisma kierowane do naczelnych organów władzy państwowej oraz centralnych organów
administracji;
7) wystąpienia kierowane do NIK, RIO, PIP, Izby Skarbowej, Wojewody, Marszałka, Starosty
Powiatu, sądów powszechnych, organów ścigania;
8) pisma związane ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu i kierowników samorządowych
jednostek organizacyjnych;
9) wnioski o nadanie odznaczeń państwowych;
10) listy gratulacyjne, podziękowania;
11) dokumenty związane ze współpracą zagraniczną, regionalną;
12) wystąpienia do mediów.
§ 31

1. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań,
nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza.
2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań.
§ 32

Kierownicy Referatów podpisują:
1) pisma związane z zakresem działania referatów, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza;
2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania których zostali upoważnieni
przez Burmistrza;
3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatów i zakresu zadań dla
poszczególnych Referatów lub stanowisk.
§ 33

1. Obieg, rejestracja, przechowywanie i rejestrowanie dokumentów odbywa się według zasad
określonych w odrębnej instrukcji kancelaryjnej.
2. Zasady podpisywania dokumentów finansowo – księgowych określa instrukcja obiegu
dokumentów księgowych opracowana przez Skarbnika i zatwierdzona przez Burmistrza.
§ 34

1. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je
swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.
2. W uzasadnionych przypadkach projekty pism i decyzji, a także uchwał mogą być parafowane
przez radcę prawnego jako nie budzące zastrzeżeń pod względem prawnym.
Rozdział IX

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
§ 35

Szczegółowy tryb i zasady organizacji kontroli w Urzędzie reguluje odrębne zarządzenie
Burmistrza.
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Rozdział X

WYBORY I REFERENDA
§ 36

Organizowanie i nadzorowanie wykonywanych zadań Urzędu związanych z wyborami
Prezydenta RP, Sejmu RP i Senatu RP, rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa,
Parlamentu Europejskiego, bezpośrednich wyborach Burmistrza oraz referendami ogólnopolskimi
i lokalnymi odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział XI

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW
OBYWATELI
§ 37

1. Celem umożliwienia obywatelom składania skarg i wniosków w sposób bezpośredni,
Burmistrz przyjmuje obywateli w wyznaczonym dniu tygodnia tj. w każdy poniedziałek
w godzinach od 13.00 do 16.00.
2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Kierownicy Referatów przyjmują interesantów w sprawach
skarg i wniosków każdego dnia tygodnia w godzinach pracy Urzędu.
3. Z przyjęć interesantów składających skargę lub wniosek sporządza się protokół, który podlega
rejestracji w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Referat OrganizacyjnoAdministracyjny.
4. Miejsce i czas przyjmowania skarg lub wniosków przez Burmistrza podany jest do publicznej
wiadomości w Urzędzie oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych podległych
Burmistrzowi.
§ 38

Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
regulują odrębne przepisy.
Rozdział XII

ZASADY PLANOWANIA PRACY
§ 39

Przedmiotem planowania pracy w Urzędzie są problemy i zjawiska wymagające podjęcia działań
przez Urząd, a wynikające z rocznych planów budżetu, wieloletnich planów inwestycyjnych,
strategicznych planów rozwoju Gminy, innych planów i programów opracowywanych na
podstawie przepisów prawa, planów pracy Rady i jej organów oraz planów jednostek
pomocniczych .
§ 40

Pracownicy Urzędu, każdy na swoim stanowisku zobowiązany jest posiadać wyciąg z planów,
programów, o których mowa w § 42 w celu uwzględnienia ich w podejmowaniu działań
organizacyjnych i wykonawczych dla realizacji zadań z nich wynikających w ramach
zabezpieczonych środków finansowych i wykonania ich w określonych terminach.
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§ 41

1. W stosunku do pracowników, kontroli realizacji zadań przyjętych do planów, programów
dokonują Kierownicy Referatów, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik w zależności od
merytorycznego pełnienia nadzoru nad pracownikiem.
2. Sprawozdania i analizy z wykonania planowanych zadań odpowiedzialni pracownicy
przedkładają na okresowych naradach pracowniczych organizowanych przez Burmistrza, lub
w formie pisemnej do sprawozdań z realizacji zadań dla potrzeb Burmistrza, Rady i jej
komisji.
Rozdział XIII

ZASADY I TRYB OPRCOWYWANIA ORAZ REALIZACJI AKTÓW PRAWNYCH
RADY MIASTA I GMINY I BURMISTRZA
§ 42

W granicach posiadanych uprawnień i z powołaniem się na takie uprawnienia pracownicy Urzędu
w zależności od merytorycznego prowadzenia spraw przygotowują projekty aktów prawnych
wydawanych przez:
1) Radę Miasta i Gminy – uchwały;
2) Burmistrza – zarządzenia porządkowe na mocy art. 41 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym;
3) Burmistrza – zarządzenia jako organu Gminy i wewnętrzne jako kierownika Urzędu.
§ 43

1. Projekty aktów prawnych, o których mowa w § 42 pracownicy Urzędu przygotowują na
wniosek Burmistrza lub z własnej inicjatywy, według merytorycznego prowadzenia spraw.
2. Projekty aktów prawnych wymagają wcześniejszego uzgodnienia:
1) ze Skarbnikiem, jeżeli dotyczą budżetu lub jeżeli wywierają skutki finansowe;
2) z Sekretarzem, jeżeli dotyczą spraw organizacji i funkcjonowania Urzędu lub innych spraw
merytorycznych dotyczących każdego stanowiska pracy.
3. Opracowany projekt aktu prawnego winien być przedłożony do zaopiniowania radcy
prawnemu obsługującemu Urząd.
4. Ostateczną wersję projektu aktu prawnego zaopiniowanego przez radcę prawnego wraz
z uzasadnieniem jego wydania odpowiedzialny merytorycznie pracownik przedkłada
Burmistrzowi.
5. Po zaakceptowaniu przez Burmistrza przygotowane projekty uchwał przedkładane są na
stanowisko ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych.
6. Po podjęciu przez radę i podpisane przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, uchwały,
pracownik ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych przekazuje Burmistrzowi oraz przesyła
w odpowiedniej ilości egzemplarzy Wojewodzie Dolnośląskiemu.
7. Adresatów, którym mają być przekazane akty prawne do realizacji ustala Burmistrz.
§ 44

1. Sekretarka prowadzi ewidencję następujących aktów prawnych:
1) zarządzeń Burmistrza jako organu;
2) zarządzeń Burmistrza jako kierownika Urzędu.
2. Ustala się jednolity wzór ewidencji aktów prawnych Burmistrza w następującym układzie:
1) liczba porządkowa;
2) numer zarządzenia;
34

3) data wydania aktu;
4) przedstawienie zarządzenia (w sprawie, czego dotyczy);
5) ważniejsza treść zarządzenia;
6) termin wykonania;
7) termin złożenia sprawozdania;
8) wykonawca postanowień zarządzenia;
9) zmiany do zarządzenia;
10) uwagi.
3. Centralną ewidencję aktów prawnych Rady prowadzi stanowisko ds. obsługi rady i jednostek
pomocniczych.
4. Ustala się jednolity wzór ewidencji (rejestru) uchwał Rady w następującym układzie:
1) liczba porządkowa;
2) numer uchwały;
3) przedstawienie uchwały ( w sprawie);
4) ważniejsza treść postanowień uchwały;
5) termin wykonania;
6) termin złożenia sprawozdania ze stanu realizacji lub wykonania uchwały;
7) data przekazania uchwały do Wojewody lub RIO;
8) wykonawca postanowień i decyzji;
9) ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym;
10) zmiany do postanowień i decyzji uchwały;
11) uwagi.
5. Szczegółowe zasady redagowania i obiegu aktów prawnych organów Gminy w Urzędzie oraz
w samorządowych jednostkach organizacyjnych określa odrębna procedura.
Rozdział XIV

OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU I RADY
§ 45

Obsługę prawną Urzędu i Rady prowadzi radca prawny do którego obowiązków i uprawnień
należy:
1) opiniowanie pod względem redakcyjnym i zgodności z prawem projektów aktów prawnych
Rady i Burmistrza, a także umów i porozumień zawieranych w imieniu Gminy;
2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Burmistrza i Rady oraz
pozostałych pracowników;
3) obsługa prawna Komisji, Sesji Rady;
4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach dotyczących działalności
Gminy i Urzędu;
5) obsługa interesantów w sprawach związanych z działalnością Urzędu lub samorządowych
jednostek organizacyjnych.
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Rozdział XV

OBOWIĄZKI KIEROWNIKÓW REFERATÓW ORAZ PRACOWNIKÓW
MERYTORYCZNYCH W ZAKRESIE ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW, INTERPELACJI
RADY.
§ 46

1. Wnioski komisji oraz interpelacje i wnioski radnych rejestruje pracownik obsługujący Radę,
a następnie niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi celem dekretacji na poszczególne
stanowiska w Urzędzie.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 niezwłocznie po otrzymaniu od pracownika ds. obsługi rady
i jednostek pomocniczych wniosku lub interpelacji podejmują niezbędne czynności w celu ich
załatwienia oraz przygotowania odpowiedzi zainteresowanym.
3. Projekty odpowiedzi na wnioski i interpelacje przedkładane są do akceptacji i podpisu
Burmistrzowi.
4. Odpowiedzi otrzymują:
1) na interpelacje i wnioski radnych:
a) radny;
b) pracownik ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych;
2) na wniosek Komisji:
a) komisja;
b) pracownik ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych;
5. O sposobie załatwienia wniosków komisji i wniosków radnych należy zawiadomić w ciągu
14 dni od ich otrzymania.
6. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona radnemu niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
7. Stanowisko nie uwzględniające wniosku lub interpelacji powinno być szczegółowo
uzasadnione.
8. W razie konieczności załatwienia wniosku lub interpelacji przez właściwe organy, pracownik
przesyła je niezwłocznie właściwemu organowi podając do wiadomości:
1) radnemu;
2) pracownikowi ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych.
§ 47

Nadzór nad wykonaniem postanowień określonych w § 46 sprawuje pracownik ds. obsługi rady
i jednostek pomocniczych wraz z Sekretarzem, informując Burmistrza o przebiegu realizacji
interpelacji i wniosków zgłaszanych do realizacji.
Rozdział XVI

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI DZIENNIKARZOM
§ 48

1. Informacji o działalności Urzędu dziennikarzom krajowym i zagranicznym udzielają:
1) Burmistrz i Zastępca Burmistrza;
2) Sekretarz i Skarbnik oraz Kierownicy Referatów w czasie nieobecności Burmistrza
i Zastępcy.
2. Obsługa informacyjna środków masowego przekazu odbywa się na zasadach określonych
w ustawie Prawo prasowe.
36

Rozdział XVII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 49

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym „Regulaminem”, a dotyczących działania Urzędu
obowiązują regulaminy, instrukcje wprowadzone odrębnymi zarządzeniami Burmistrza,
a w szczególności:
3) regulamin pracy;
4) regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
5) procedura naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze;
6) regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych;
7) polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcja zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
8) procedura szkoleń pracowników;
9) regulamin zasad publikowania informacji publicznych w BIP Urzędu;
10) instrukcja sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu;
11) regulamin zamówień publicznych;
12) przepisy regulujące gospodarkę finansową w Urzędzie;
13) regulamin funkcjonowania kontroli zarządczej;
14) instrukcja redagowania i obiegu aktów prawnych organów Gminy;
15) wdrożenia formularzy-druków stosowanych do załatwiania spraw w Urzędzie;
16) regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
17) instrukcja urzędowego poświadczania własnoręczności podpisów;
18) instrukcja kancelaryjna, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcja organizacji
i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie;
19) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie;
20) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
21) instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych.
2. Zmiana niniejszego „Regulaminu” następuje w trybie i na zasadach jego nadania.
3. Treść niniejszego „Regulaminu” podlega przekazaniu do wiadomości i jego stosowania
pracownikom Urzędu oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W ŚWIERZAWIE
Burmistrz Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy

Skarbnik Miasta i Gminy

Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego

Referat Organizacyjno Administracyjny

Referat Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

Referat Budżetu i Finansów

Referat Spraw Obywatelskich

Stanowiska d/s:
 obsługi interesanta i archiwum
zakładowego
 działalności gospodarczej
i dodatków mieszkaniowych
 obsługi rady i jednostek
pomocniczych
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
 sekretarka
 sprzątaczka

 Kierownik Referatu

Stanowiska d/s:
 planowania przestrzennego
i zamówień publicznych
 dróg i gospodarki komunalnej
 rolnictwa, ekologii i ochrony
środowiska
 gospodarki nieruchomościami
 ewidencji mienia gminnego
Stanowiska pomocnicze i obsługi:
 konserwator
 mechanik samochodowy
Samodzielne stanowisko
d/s oświaty

 Kierownik Referatu – Główny
księgowy

Stanowiska d/s:
 księgowości budżetowej
 księgowości budżetowej
 księgowości budżetowej i kadr
 księgowości podatkowej
 wymiaru podatków
 płac i ubezpieczeń pracowniczych
 podatków i opłat lokalnych

Stanowiska d/s:
 obronnych i ewidencji ludności –
Pełnomocnik ds. Informacji
Niejawnych
 dowodów osobistych,
wojskowych i obrony cywilnej

Informatyk - Administrator
Bezpieczeństwa Informacji
Stanowisko ds. promocji,
turystyki i funduszy
zewnętrznych
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