
Zarządzenie Nr 92/2016 
Wójta Gminy Sawin 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędowi Gminy Sawin 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, 
poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§1 

Nadaję Urzędowi Gminy Sawin Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§3 

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie 
reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Ćwir 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sawin określa: 
1) zadania Urzędu Gminy Sawin, 
2) organizację Urzędu Gminy Sawin, 
3) zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Sawin, 
4) zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych referatów i stanowisk pracy, 
5) obowiązki i uprawnienia kierowników referatów, 
6) udzielenie upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy, 
7) podpisywanie pism i dokumentów, 
8) tryb opracowania i stanowienia aktów prawnych, organizacje załatwiania skarg i wniosków. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sawin, 
2. radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Sawin, 
3. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sawin, 
4. sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Sawin, 
5. skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Sawin, 
6. urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Sawin, 
7. regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sawin. 

§ 3 
Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której wójt - będący organem wykonawczym 
gminy - wykonuje swoje zadania. 

§ 4 
Siedziba urzędu znajduje się w Sawinie, przy ul. Chuteckiej 12. 

§ 5 
Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, Nr 0, poz. 446 z późn. 

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

szczególnych pomiędzy organem gminy a organami administracji rządowej oraz o zmianie 
ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 688 
z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), 
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5) ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem 
reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 z późn. zm.). 

§ 6 
Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych w nim pracowników 
samorządowych. 

§7 
1. Kierownikiem urzędu jest wójt. 
2. Wójt organizuje pracę urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu 

i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 
3. Wójt kieruje urzędem przy pomocy sekretarza, skarbnika (głównego księgowego budżetu). 

§ 8 
1. Wójt z mocy prawa jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (USC). 
2. Na stanowisku Kierownika USC i jego zastępcy mogą być zatrudniane inne osoby. 

Rozdział 2 
Zadania Urzędu Gminy Sawin 

§ 9 

Urząd realizuje zadania: 

1. własne gminy, 
2 zlecone ustawowo z zakresu administracj i rządowej, 
3. przejęte w drodze porozumień administracyjnych. 

§10 

Do zadań urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań 
i kompetencji. W szczególności do zadań urzędu należy: 

1) przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, analiz i materiałów pod obrady rady 
oraz dla potrzeb wójta, 

2) realizacja zadań wynikających z postanowień uchwał rady oraz innych obowiązków 
i uprawnień wynikających z przepisów prawa, 

3) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady i posiedzeń komisjirady, 
4) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków 

obywateli, 
5) realizacja zadań w zakresie obronności kraju, obrony cywilnej oraz zwalczania klęsk 

żywiołowych na terenie gminy, 
6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 

publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez wójta, 
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie 

urzędu oraz w formie elektronicznej, 
8) realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawco zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami prawa pracy. 

Rozdział 3 

Organizacja Urzędu 

§11 
1. W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) referaty, 
2) samodzielne stanowiska pracy. 

2. W ramach referatów mogą być tworzone biura. W urzędzie poza wyodrębnionymi referatami 
(biurem) i stanowiskami pracy, mogą funkcjonować powołani na podstawie przepisów 
szczególnych zarządzeniem wójta i bezpośrednio podległe wójtowi, zespoły i pełnomocnicy: 
1) Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, 
2) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, 
3) pełnomocnik ds. wyborów i referendów, 
4) pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, 
5) pełnomocnik ds. społeczeństwa informacyjnego, 
6) rzecznik prasowy. 

3. Strukturę organizacyjną urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik 1 
do regulaminu. 

§12 

1. Komórki organizacyjne, przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt posługują się symbolami: 
1. Referat Organizacyjny (RSG), w tym: 

1) kierownik referatu - sekretarz gminy (SG), 
2) stanowisko ds. kadrowych (SK), 
3) stanowisko ds. promocji gminy (SP), 
4) stanowisko ds. informatyki (SI), 
5) stanowisko ds. oświaty (OS), 
6) sprzątaczka (PS), 
7) kierowca autobusu (PA), 
8) konserwator (PK). 

2. Referat Finansowy (RFN), w tym: 
1) kierownik referatu - skarbnik gminy (SKG), 
2) zastępca kierownika referatu - zastępca skarbnika gminy (RFZ), 
3) główny księgowy ds. budżetu (RGK), 
4) stanowisko ds. księgowości i płac (RFA), 
5) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF), 
6) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF), 
7) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF), 
8) stanowisko ds. księgowości oświaty i kultury (ROK), 
9) obsługa kasy (RFK). 
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3. Referat Podatkowy (RFP), w tym: 
1) kierownik referatu (RFO), 
2) stanowisko ds. obsługi podatkowej (RFP), 
3) stanowisko ds. obsługi podatkowej (RFP), 
4) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (RPO), 
5) stanowisko ds. księgowości podatkowej (RFG). 

4. Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (RRG), w tym: 
1) kierownik referatu (RRG), 
2) stanowisko ds. gospodarki komunalnej (RRK), 
3) konserwator wodociągów (PW), 
4) konserwator wodociągów (PW), 
5) pracownik sprzątający park (PP). 

5. Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Obsługi Inwestycji 
(RBI), w tym: 

1) kierownik referatu (RBI), 
2) stanowisko ds. obsługi inwestycji i ochrony środowiska (RBO), 
3) stanowisko ds. infrastruktury technicznej (RBT), 
4) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK), 
5) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK), 
6) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK). 

6. Urząd Stanu Cywilnego (USC), w tym: 
1) kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), 
2) zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego (ZSC), 
3) stanowisko ds. ewidencji ludności (UEL). 

7. Referat Rozwoju, Obsługi Rady Gminy i Projektów Unijnych (SE), w tym: 
1) kierownik referatu (SE), 
2) stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej (SR), 
3) stanowisko ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych (SU), 

8. Stanowisko ds. obywatelskich (SO), 
9. Obsługa prawna (RP). 
Referaty (biura), samodzielne stanowiska pracy i zespoły zadaniowe są tworzone przez wójta 
na podstawie niniejszego regulaminu. Wójt decyduje o liczebności etatowej ww. komórek 
organizacyjnych oraz o zaszeregowaniu pracowników na stanowiska pracy, kierując się 
rzeczywistym obciążeniem i zakresem realizowanych zadań i wielkością przyznanych przez 
radę środków budżetowych na funkcjonowanie urzędu. W szczególnych okolicznościach wójt 
może czasowo powierzyć realizację zadań danej komórki organizacyjnej innej komórce 
organizacyjnej. 
Do rozwiązywania szczególnych problemów związanych z funkcjonowaniem gminy 
w zakresie wykonywania zadań publicznych, wójt może powołać, w drodze zarządzenia 
wewnętrznego, zespoły lub komisje zadaniowe wyznaczając osobę koordynującą pracę 
zespołu. W skład zespołów i komisji zadaniowych mogą wchodzić pracownicy urzędu, 
kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inne osoby spoza ich grona. 
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§13 

1. Kierownicy kierują referatami na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniając 
właściwe ich funkcjonowanie i realizację zadań. 

2 W przypadku nieobecności kierownika referatu zastępstwo pełni zastępca kierownika referatu 
lub osoba upoważniona, zakres zastępstwa obejmuje wszystkie obowiązki i uprawnienia 
należące do kierownika referatu. 

§14 

W określonych sytuacjach praca wykonywana w urzędzie może być świadczona na podstawie 
umowy cywilnoprawnej. 

Rozdział 4 

Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy 

§15 
Urząd działa w oparciu o następujące zasady: 

1) zasadę praworządności, 
2) zasadę podziału zadań między kierownictwo urzędu i poszczególne stanowiska pracy, 
3) zasadę służebności wobec lokalnej społeczności, 
4) zasadę racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 
5) zasadę wzajemnego współdziałania. 

§16 

1. Pracownicy urzędu przy wykonywaniu zadań urzędu działają na podstawie przepisów prawa 
i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 

2 Do obowiązków wszystkich pracowników należy: 
1) należyte i terminowe wykonywanie powierzonych im zadań przy wykorzystaniu 

wymaganej wiedzy fachowej, 
2) znajomość aktów normatywnych, niezbędnych do prawidłowego załatwiania spraw, 
3) załatwianie spraw w sposób wyczerpujący i kompleksowy na podstawie 

skompletowanych materiałów i informacji, 
4) referowanie przełożonym spraw w sposób obiektywny i zgodny z posiadaną wiedzą, 
5) terminowe i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych, 
6) dbałość o porządek w miejscu pracy oraz właściwe zabezpieczenie powierzonych 

dokumentów służbowych i innych materiałów, 
7) wykazywanie inicjatywy w podejmowaniu spraw i problemów wynikających w toku 

pracy 
i występowanie z wnioskami do przełożonych, 

8) bieżąca aktualizacja posiadanej wiedzy niezbędnej do prawidłowego załatwiania spraw, 
9) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz ustalonego porządku, 
10) zachowanie tajemnicy służbowej oraz innych tajemnic prawem chronionych, w tym 
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ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych, 
11) zgłoszenie przełożonemu na piśmie wniosku o wyłączenie z prowadzenia spraw, które 

dotyczą bezpośrednio interesu prawnego pracownika lub członków jego rodziny, 
bezwzględne przestrzeganie zakazu wykonywania czynności pozostających 
w sprzeczności z obowiązkami służbowymi, o których mowa w art. 30 i 31 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

12) przestrzeganie zasad Kodeksu etyki. 

§17 
Zasada wzajemnego współdziałania między referatami odbywa się w sposób następujący: 

1. 

2 

4. 
5. 

Przedstawianie spraw wójtowi odbywa się zgodnie z przyjętym w regulaminie podziałem 
zadań referatów. 
W sprawach przedstawianych do zatwierdzenia wójtowi obowiązuje zasada uprzedniego 
uzgodnienia stanowiska zainteresowanych referatów, których sprawa dotyczy. W przypadku 
różnicy stanowisk obowiązuje zasada przekazania wójtowi informacji o rozbieżnościach. 
Celem uzgodnienia stanowisk, o których mowa w ust. 2: 
1) stanowiska, opinie, wnioski przesyłane do innych referatów wymagają podpisu kierownika 

referatu, 
2) sprawy przesyłane do uzgodnienia załatwia się bez zbędnej zwłoki. 
W przypadku zaistnienia sporów kompetencyjnych pomiędzy referatami spór rozstrzyga wójt. 
Kierownicy referatów, w ramach zadań, wykonywanych we współpracy bądź przy 
współudziale jednostek organizacyjnych gminy utrzymują stałe kontakty 
z kierownikami tych jednostek. 

Rozdział 5 

Zakres działania Urzędu 

§18 
Wójt Gminy 

1. 

2 

służbowe 

owanie jej Do zadań wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezent 
na zewnątrz. 
W szczególności do zadań wójta należy: 
1) w zakresie spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy: 

a) wnioskowanie do rady w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika gminy, 
b) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
c) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu 

oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
2) w zakresie spraw związanych z uprawnieniem do udzielania upoważnień i pełnomocnictw: 
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a) powierzanie prowadzenia określonych spraw w swoim imieniu sekretarzowi, 
b) udzielanie upoważnień dla pracowników urzędu do wydawania, w imieniu wójta, 

decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej, 

c) udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek 
organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej, 

d) udzielanie upoważnień pracownikom socjalnym do przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego dla ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego, 

3) w zakresie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji rady gminy: 
a) wnioskowanie do przewodniczącego rady o zwołanie sesji, 
b) wnioskowanie do przewodniczącego rady o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji 

rady projektu uchwały, który wpłynął do rady co najmniej 7 dni przed dniem 
rozpoczęcia sesji rady, 

c) przygotowywanie projektów uchwał rady, 
4) w zakresie uprawnień o charakterze stanowiącym: 

a) wydawanie, w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, 
przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady oraz przesyłanie ich 
do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, 

5) w zakresie spraw związanych z funkcją organu wykonawczego: 
a) wykonywanie uchwał rady i zadań gminy określonych przepisami prawa, w zakresie 

spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz związanych ze stanami nadzwyczajnymi: 
b) przygotowanie i przeprowadzenie poboru, 
c) opracowywanie planów obrony cywilnej, 
d) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie 

i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, 
e) zarządzanie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych, 

6) w zakresie związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych: 
a) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 

7) w zakresie funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych 
z reprezentacją gminy: 
a) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 
b) pełnienie funkcji kierownika urzędu, 
c) nadawanie urzędowi regulaminu organizacyjnego, zatwierdzanie regulaminu pracy 

urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych, ustalanie zakresów czynności 
i odpowiedzialności pracowników urzędu, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych 
między komórkami organizacyjnymi urzędu, 

d) gospodarowanie mieniem komunalnym, 
e) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, 
f) przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał rady i zarządzeń 

ustanawiających przepisy porządkowe w ustawowym terminie, 
g) ogłaszanie uchwał rady i zarządzeń wójta, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy, 
8) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową gminy na podstawie ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
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o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy, 
9) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, 

a także przez Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej, 
10) do kompetencji wójta należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu: 

a) obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 
b) urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, 
c) kadr i zatrudnienia, 
d) kontroli wewnętrznej, w tym kontroli zarządczej, 
e) oświaty, kultury, zdrowia. 

§19 

Sekretarz Gminy 

Do zadań sekretarza gminy należy zapewnienie sprawnego działania i funkcjonowania urzędu, 
a w szczególności: 

1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami 
prawa, 

2) organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne 
komórki organizacyjne, 

3) opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i regulaminu organizacyjnego urzędu, 
4) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów, 
5) współpraca z przewodniczącym rady w zakresie przygotowywania materiałów na obrady rady, 
6) współpraca z sołtysami, 
7) nadzorowanie prowadzenia książki kontroli, 
8) prowadzenie książki skarg i wniosków, 
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, 
10) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności ich doręczenia 

w miejscu zamieszkania, organizowanie i koordynowanie prac w zakresie przeprowadzenia 
wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi, 

11) prowadzenie rej estru zarządzeń wydanych przez wójta, 
12) prowadzenie zbioru regulaminów i zarządzeń kierownika zakładu dotyczących 

funkcj onowania urzędu j ako zakładu pracy, 
13) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, 
14) organizowanie praktycznej nauki dla studentów, 
15) wywieszanie w Urzędzie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu 

jest nieznane, 
16) nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli, 
17) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz obwieszczeń 

urzędowych, 
18) przekazywanie wykazu osób objętych obowiązkiem przekazywania informacji do „Rejestru 

Korzyści", 
19) nadzór nad sprawami z zakresu: 
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1) ochrony informacji niejawnych, 
2) ochrony danych osobowych, 
3) obsługi prawnej, 
4) przestrzeganie zasad kontroli zarządczej. 

20) sekretarz bezpośrednio nadzoruje działalność i pracę: 
1) konserwatora, 
2) sprzątaczki, 
3) palaczy co., 

21) pod nieobecność wójta - sekretarz zastępuje wójta we wszystkich sprawach, o ile wójt nie 
zarządzi inaczej, 

22) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku urzędu oraz na posesji, 
23) nadzór pracy pracowników urzędu, 
24) organizowanie i nadzorowanie właściwej ochrony fizycznej budynku urzędu, 
25) gospodarowanie sprzętem będącym własnością urzędu, 
26) administrowanie budynkiem stanowiącym siedzibę urzędu oraz prowadzenie ewidencji 

udostępnianych pomieszczeń w urzędzie i ewidencji wydawanych kluczy do urzędu 
i pomieszczeń, 

27) organizowanie i prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym 
w szczególności prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych 
odbywających się na terenie gminy, wydawania decyzji o zezwoleniu bądź zakazie odbycia 
zgromadzenia, udzielania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych, jeżeli zbiórka 
ma być przeprowadzona na obszarze gminy, przyjmowanie informacji o wynikach zbiórki 
i sposobie wykorzystania zebranych środków. 

28) nadzór nad pracą stażystów i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót 
publicznych. 

29) nadzorowanie i koordynowanie pracy Referatu Organizacyjnego. 
30) wykonywanie innych prac zleconych przez wójta. 

§20 

Skarbnik Gminy 

Do zadań Skarbnika Gminy należy: 

1) wykonywanie zadań i obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów 
publicznych, wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w szczególności: 
1) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy jako organu finansowego tj.: 

a) syntetyka całości dochodów i wydatków gminy, 
b) przekazywanie podległym jednostkom środków finansowych na realizację 

zaplanowanych wydatków, 
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 
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dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 
2) opracowywanie projektu budżetu gminy w zakresie planu dochodów, wydatków i zadań 

inwestycyjnych oraz funduszy celowych na podstawie planów finansowych przedłożonych 
przez kierowników referatów i podległych jednostek organizacyjnych, 

3) opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta dotyczących zmian z budżecie 
gminy, na podstawie zebranych z referatów i jednostek propozycji, 

4) opracowywanie układu wykonawczego budżetu, 
5) informowanie jednostek organizacyjnych gminy o wysokościach planowanych kwot budżetu -

plan dochodów i wydatków, 
6) prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych, 
7) prowadzenie bieżącej kontroli płynności finansowej budżetu gminy, 
8) przyjmowanie i weryfikowanie pod względem rachunkowym miesięcznych i okresowych 

sprawozdań budżetowych jednostek oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji 
budżetu gminy, 

9) analizowanie przebiegu realizacji budżetu gminy oraz podejmowanie stosownych działań \ 
w tym zakresie, 

10) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, administracją rządową, zespoloną i specjalną. 
11) przygotowywanie dokumentów związanych z zaciąganiem przez gminę kredytów bankowych 

i pożyczek, • 
12) opracowywanie proj ektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez wój ta dotyczących 

polityki rachunkowej, 
13) inicjowanie i tworzenie warunków dla pozyskania dodatkowych środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zadań gminnych, 
14) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu państwa oraz pozyskanych 

środków z innych źródeł, które są w dyspozycji budżetu gminy, 
15) nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz 

spłatą zobowiązań, 
16) udzielanie kontrasygnaty na dokumentach mogących spowodować powstanie zobowiązań 

pieniężnych, 
17) nadzorowanie i koordynowanie pracy Referatu Finansowego, 
18) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 
19) wykonywanie innych prac zleconych przez wójta. 

§21 

Wszystkie referaty i samodzielne stanowiska pracy, każdy w zakresie ustalonym w regulaminie, 
podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji wójta, 
obejmujące w szczególności: 

1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej 
realizacji zadań i kompetencji, 

2) opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy oraz zmian budżetowych, w części 
dotyczącej danego referatu lub samodzielnego stanowiska pracy, 

3) opracowywanie projektów zarządzeń i postanowień wójta oraz projektów uchwał rady 
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i przedkładanie ich do oceny radcy prawnemu, 
4) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji 

w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do zadań 
samorządu gminnego oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, 

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych, wynikającego 
z merytorycznego zakresu działania referatu lub samodzielnego stanowiska pracy, 

6) prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej we współpracy ze stanowiskiem 
ds. obywatelskich, 

7) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji 
niejawnych, 

8) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępnianie informacji 
stanowiących informację publiczną, wynikających z merytorycznego zakresu działania 
oraz rejestrowanie tych spraw w elektronicznym rejestrze, którego funkcjonowanie koordynuje 
Referat Organizacyjny, 

9) przygotowywanie informacji publicznej do wprowadzenia na podmiotową stronę Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz jej aktualizowanie, współdziałanie w tym zakresie 
z informatykiem urzędu, 

10) przygotowywanie dla potrzeb wójta, a także w celu przedstawienia innym organom, ocen, 
sprawozdań, analiz i bieżących informacji związanych z merytorycznym zakresem działania 
referatu, 

11) rozpatrywanie interpelacji, wniosków i postulatów radnych oraz wniosków organów 
samorządów mieszkańców wsi, przygotowywanie projektów odpowiedzi do podpisu wójta, 

12) rozpatrywanie skarg kierowanych do wójta i urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie 
źródeł i przyczyn ich powstawania, podejmowanie działań zapewniających należyte 
i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień 
oraz opracowywanie niezbędnych informacji o załatwieniu skarg i wniosków, 

13) udzielanie, we współpracy ze stanowiskiem ds. promocji gminy informacji środkom 
masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań, reagowanie 
na krytykę prasową i wykorzystanie jej dla pracy referatu, 

14) analizowanie przepisów prawa oraz zgłaszanie zmian do statutu i regulaminu urzędu, 
wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, współdziałanie w tym zakresie 
z sekretarzem, 

15) wypisywanie i prowadzenie rejestru druków KP oraz druków ścisłego zarachowania 
dotyczących spraw referatu, 

16) przygotowanie do archiwum dokumentów wytworzonych w referacie, 
17) przestrzeganie zasad kontroli zarządczej. 

§22 

Organizacja stanowiska pracy 

1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych na stanowisku pracy określają: 
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1) instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych, 
2) kodeks postępowania administracyjnego. 
Pracownicy prowadzą teczkę organizacyjną stanowiska pracy, która powinna zawierć: 
1) zakres działania stanowiska pracy, 
2) wykaz przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy, 
3) wykaz teczek rzeczowych prowadzonych na danym stanowisku pracy (numery teczek, 

ich tytuły oraz kategorie archiwalne zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt), 
4) wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych na stanowisku pracy (zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych), 
5) zbiór oraz wykaz druków, wzorów pism, decyzji itp. stosowanych na danym stanowisku 

pracy, 
6) kalendarz czynności prowadzonych na danym stanowisku pracy, 
7) wykaz pieczęci (ich odciski) używanych na danym stanowisku pracy lub powierzonych 

pracownikom do przechowywania, 
8) wykaz podstawowego wyposażenia techniczno-biurowego stanowiska pracy, 
9) ewentualne upoważnienie Wójta do załatwiania określonych spraw i podejmowania 

decyzji w jego imieniu. 

§23 

Referat Organizacyjny (RSG) 
Struktura Referatu: 
1) kierownik referatu - sekretarz gminy (SG), 
2) stanowisko ds. kadrowych (SK), 
3) stanowisko ds. promocji gminy (SP), 
4) stanowisko ds. informatyki (SI), 
5) stanowisko ds. oświaty (OS), 
6) sprzątaczka (PS), 
7) kierowca autobusu (PA), 
8) konserwator (PK). 
Do zadań Referatu należy: 

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, wtym: 
1) zapewnienie obsługi kancelaryjnej i organizacyjno-technicznej wójta, 
2) ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz 

wpływów specjalnych i wartościowych, wysyłanie korespondencji i przesyłek, 
przyjmowanie i nadawanie faksów, obsługa poczty elektronicznej, w tym 
znakowanie podpisem elektronicznym, ewidencja pism zastrzeżonych, w tym 
dziennika ewidencji wykonanych dokumentów i dziennika korespondencyjnego, 

3) zamawianie i rozdział prasy oraz Dzienników Urzędowych i Monitorów, 
4) sprawowanie obsługi administracyjno-gospodarczej, wtym: 

- planowanie i realizacja zakupów zapewniających należyte funkcjonowanie 
urzędu (sprzęt biurowy, materiały biurowe, kancelaryjne, opał i inne) j 

- konserwacj a sprzętu będącego w posiadaniu urzędu, 
5) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów, 
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6) załatwianie całokształtu spraw związanych z tablicami urzędowymi i ogłoszeniowymi, 
2) realizowanie usług i dostaw w celu wykonywania zadań z zastosowaniem przepisów 

ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisów wykonawczych, 
3) prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli, 
4) prowadzenie obsługi interesantów, w tym w szczególności: 

1) udzielanie pełnej informacji o zadaniach realizowanych przez urząd i gminne 
jednostki organizacyjne, w tym: 

- rodzaju, miejscu i trybie załatwiania spraw, 
- organizacji samorządu gminnego, organach gminy, jednostkach pomocniczych, 

5) przyjmowanie podań wnoszonych do urzędu przez osoby fizyczne, wydawanie kart 
usług świadczonych przez urząd oraz formularzy wniosków, udzielanie niezbędnej 
pomocy w ich wypełnianiu, 

6) wykonywanie na wniosek interesantów kserokopii i poświadczeń przyjmowanych 
przez urząd dokumentów, 

7) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników urzędu oraz kierowników 
GOPS, SDS, dyrektorów szkół, GOK i GBP, w tym w szczególności: 
1) przygotowywanie dokumentów dotyczących zatrudniania i zwalniania 

pracowników, w tym umów o pracę, zmianę warunków pracy i płacy, 
rozwiązania umowy o pracę i świadectw pracy, 

2) prowadzenie ewidencji urlopów i ewidencji czasu pracy, 
3) prowadzenie spraw socjalno-bytowych oraz bhp pracowników, w tym spraw 

związanych z wypadkami w pracy, 
4) prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników na emerytury i renty, 
5) prowadzenie spraw w zakresie kapitału początkowego w zakresie dotyczącym 

dokumentowania stosunku pracy, współdziałanie w tym zakresie 
że stanowiskiem pracy ds. wynagrodzeń pracowniczych, 

6) wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji ubezpieczeniowych, 
7) wydawanie zaświadczeń w sprawach z zakresu prawa pracy, 
8) kierowanie na badania profilaktyczne i okresowe, 
9) przygotowywanie umów cywilno-prawnych w celu realizacji zadań Urzędu 

i prowadzenie ich ewidencji, 
10) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie w zakresie 

organizacji naboru na wolne etaty w urzędzie oraz w zakresie organizacji prac 
interwencyjnych i robót publicznych w urzędzie, współdziałanie z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie w zakresie zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, 

8) protokołowanie narad zwoływanych przez wójta z kierownikami referatów 
i jednostek organizacyjnych gminy, 

9) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania na stanowisku pracy, 
10) prowadzenie spraw bhp urzędu, 
11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej i Biuletynem 

Informacji Publicznej obejmujących zadania realizowane na stanowisku, stosownie 
do obowiązujących przepisów prawnych, w trybie ustalonym w przepisach 
wewnętrznych, 
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12) obsługa informatyczna urzędu i prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji urzędu, 
w tym w szczególności: 
1) zarządzanie systemami informatycznymi urzędu w celu zapewnienia sprawnego 

i efektywnego dostępu do zasobów, 
2) zarządzanie i administrowanie istniejącą siecią komputerową oraz urządzeniami 

sieciowymi, 
3) administrowanie serwerami w zakresie: 

- konserwacji systemu serwerowymi (aktualizacja systemów operacyjnych, 
wykonywanie kopii zapasowych systemów operacyjnych, odzyskiwanie 
danych z kopii systemów operacyjnych), 

- administracji podstawowym kontrolerem domeny z usługami domenowymi w 
usłudze Active Directory, usługami certyfikatów w usłudze Active Directory, 
serwerem DNS, serwerem DHCP, serwerem sieci Web, usługami plików. 

4) dokonywanie instalacji, reinstalacji i przeglądów systemów operacyjnych 
i programów komputerowych, 

5) profilaktyka antywirusowa, 
6) wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem 

oraz sprzętem, 
7) nadzór nad tworzeniem kopii zapasowych danych oraz baz danych przez 

użytkowników, 
8) czuwanie nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych 

urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych, ' 
9) zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej urzędu przed 

niepowołanym dostępem z sieci zewnętrznej, 
10) zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy 

w urzędzie, ; 
11) opieka i nadzór nad wdrażanymi systemami, konsultowanie zmian 

w oprogramowaniu oraz kontakty z autorami oprogramowania, 
12) nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, 
13) zarządzanie działaniem elektronicznej skrzynki podawczej, 
14) wykonywanie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych, 
15) administrowanie hot-spotami, info kioskami i PIAP-em, 
16) techniczne, graficzne oraz merytoryczne prowadzenie strony internetowej, 
17) pełnienie funkcji administratora i redaktora strony podmiotowej BIP urzędu, 
18) pełnienie funkcji koordynatora przesyłania zbiorów danych do GUS, ' 
19) pełnienie funkcji osoby zarządzającej sprawozdawczością w portalu 

sprawozdawczym GUS, 
20) opracowywanie merytoryczne i graficzne materiałów promocyjno-

informacyjnych o gminie, druk okolicznościowych pism, zaproszeń, dyplomów 
itp., 

21) realizacja uchwały rady w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy oraz zasad 
używania symboli gminy, 

22) wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych oraz proponowanie 
kierunków rozwoju infrastruktury informatycznej. i 
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13) W zakresie edukacji publicznej i oświaty do zadań referatu należy podejmowanie 
działań i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań obejmujących 
w szczególności: 
1) zakładanie, prowadzenie, utrzymanie i likwidację: przedszkola, szkół 

podstawowych i gimnazjów, łączenie szkół w zespoły oraz ich rozwiązywanie, 
opracowywanie projektów statutów nadawanych nowo utworzonym placówkom 
oświatowym, 

2) koordynowanie i nadzorowanie działalności dyrektorów przedszkoli, szkół 
podstawowych i Zespołu Szkół, organizowanie konkursów na stanowiska 
dyrektorów w placówkach oświatowych, 

3) współpraca i współdziałanie z Kuratorium Oświaty w realizacji zadań gminy 
z zakresu oświaty, 

4) organizowanie i nadzorowanie dowożenia uczniów, 
5) prowadzenie innych spraw związanych z funkcjonowaniem placówek 

oświatowych na terenie gminy oraz realizacją zadań własnych gminy w zakresie 
edukacji publicznej, 

6) prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy, 

7) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzanianauczycieli. 
14) Podejmowanie działań i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań 

w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury 
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym 
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a w szczególności: 
1) tworzenia, reorganizacji oraz likwidacji placówek kultury, przygotowywanie 

projektu statutów dla nowo tworzonych instytucji kultury, przedkładanie 
wniosków dotyczących zmian w statucie instytucji kultury, 

2) prowadzenia rejestru gminnych instytucji kultury, 
3) koordynacja kalendarza imprez kulturalnych, przyjmowanie zawiadomień 

0 organizowaniu imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych 
1 rekreacyjnych odbywających się na terenie gminy, 

4) współdziałanie w zakresie organizacji zorganizowanych form wypoczynku dzieci 
i młodzieży, 

5) koordynowanie prac w zakresie wymiany kulturalnej z innymi jednostkami 
samorządu oraz wymiany międzynarodowej, 

6) organizowanie promocji kultury, 
7) organizowanie i wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie dóbr 

kultury. 
15) Organizowanie i prowadzenie spraw w zakresie ochrony zdrowia oraz zwalczania 

chorób zakaźnych, profilaktyki zdrowotnej - współdziałanie w tym zakresie 
z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

16) Prowadzenie archiwum urzędu. 
17) Organizowanie i wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

w tym w szczególności: organizowanie rozwoju kultury fizycznej, promocja, 
współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami i klubami kultury 
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fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych, 
1) podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych (m.in. 

od fundacji, stowarzyszeń, programów i funduszy Unii Europejskiej, 
darczyńców i sponsorów) na budowę i utrzymanie obiektów i urządzeń kultury 
fizycznej, 

2) organizowanie gminnych ośrodków sportu i rekreacji, 
3) prowadzenie spraw dotyczących zlecania organizacjom pozarządowym realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 
4) organizowanie działań celem zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, 

kapiących się oraz uprawiających sporty wodne, współdziałanie w tym zakresie 
z wodnym pogotowiem ratunkowym, 

5) prowadzenie ewidencji pól biwakowych. | 
18) Prowadzenie spraw związanych z pomocą osobom uprawnionym do alimentów. 

§24 

Referat Finansowy (RFN) 

1. Kierownikiem Referatu jest skarbnik gminy, który kieruje referatem przy pomocy zastępcy 
skarbnika. 

2 Struktura Referatu: | 
a) kierownik referatu - skarbnik gminy (SKG), 
b) zastępca kierownika referatu - zastępca skarbnika gminy (RFZ), ! 
c) główny księgowy ds. budżetu (RGK), 
d) stanowisko ds. księgowości i płac (RFA), 
e) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF), | 
f) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF), i 
g) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF), 
h) stanowisko ds. księgowości oświaty i kultury (ROK), j 
i) obsługa kasy (RFK). 

3. Do zadań referatu należy: j 
1) opracowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, 
2) opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych, 
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu w zakresie dochodów, wydatków bieżących, 

zadań inwestycyjnych jako jednostki budżetowej oraz funduszy celowych, 
4) prowadzenie ksiąg rachunkowych szkół i instytucji kultury, 
5) sporządzanie jednostkowych sprawozdań z realizacji wydatków, i 
6) sporządzanie bilansówjednostkowych, 
7) pobieranie i rozliczanie dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa 

oraz sporządzanie stosownych sprawozdań 
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
9) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 

z planem finansowym, 
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10) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i określaniem opłat i innych należności 
określonych odrębnymi przepisami, 

11) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych, 

12) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z funduszy 
pomocowych, 

13) prowadzenie ewidencji mienia gminnego (amortyzacja, sprawozdawczość), 
14) sporządzanie jednostkowych sprawozdań z realizacji dochodów budżetowych, wydatków 

budżetowych, funduszy celowych, 
15) sporządzanie informacji opisowych z realizacji wydatków i dochodów, sporządzanie 

bilansu jednostki urzędu i innych sprawozdań finansowych, 
16) sporządzanie bilansu dla budżetu gminy, 
17) sporządzanie łącznego bilansu j ako j ednostki budżetowej, 
18) sporządzanie skonsolidowanego bilansu gminy, 
19) prowadzenie ewidencji majątku urzędu, przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji 

tego majątku, 
20) dokonywanie analizy wykonania wydatków budżetowych na zadania bieżące, zadania 

inwestycyjne i zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez urząd i inne 
jednostki budżetowe, dla których urząd prowadzi księgi rachunkowe, 

21) prowadzenie ewidencji i windykacji opłat za zarząd, dochodów z dzierżawy, wpływów 
ze sprzedaży mienia oraz innych opłat, 

22) dokonywanie analizy wykonania dochodów budżetowych, 
23) prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług, 
24) sporządzanie stosownych przelewów, 
25) prowadzenie spraw z zakresu udzielania pomocy publicznej, w tym sporządzanie 

sprawozdań i przekazywanie do organu nadzorującego, 
26) sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, 
27) archiwizowanie dokumentacji tworzonej w referacie, 
28) prowadzenie spraw w zakresie wyboru banku do prowadzenia rachunków bankowych 

urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych, 

29) prowadzenie spraw zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie wyboru 
banku w celu zaciągnięcia przez gminę kredytów na realizacje zadań, 

30) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej i biuletynem 
informacji publicznej obejmujących zadania realizowane w referacie, stosownie do 
obowiązujących przepisów prawnych, w trybie ustalonym w przepisach wewnętrznych, 

31) prowadzenie spraw w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń, ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym pracowników urzędu 
i innych osób świadczących usługi na rzecz urzędu, 

32) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania wydawanych w Referacie, 
33) sporządzanie dokumentacji typu „OT", „LT", „PT", „PN", 
34) prowadzenie zbiorczego rejestru umów cywilnoprawnych, 
35) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych, 
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36) księgowanie przypisów, odpisów i wpłat na kontach podatkowych osób fizycznych 
i prawnych, 

37) wypełnianie pokwitowań wpłat należności podatkowych wpłacanych w kasie urzędu, 
38) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należności podatkowych dla osób fizycznych 

i prawnych. 

§25 

Referat Podatkowy (RFP) 

1. Referatem kieruje Kierownik. 
2 Struktura referatu: 

a) kierownik referatu (RFO), 
b) stanowisko ds. obsługi podatkowej (RFP), 
c) stanowisko ds. obsługi podatkowej (RFP), 
d) stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat (RPO), 
e) stanowisko ds. księgowości podatkowej (RFG). 

3. Do zadań referatu należy: 
1) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i określeniem wymiaru podatków, 
2) sprawowanie kontroli powszechności opodatkowania i podstaw jego wymiaru, 
3) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ulg, umorzeń i rozkładania na raty 

należności podatkowych, 
4) prowadzenie spraw związanych z opłatą prolongacyjną, 
5) wykonywanie analiz stanu zaległości w podatkach i ich windykacja poprzez wystawianie 

upomnień i tytułów wykonawczych, 
6) naliczanie odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, 
7) prowadzenie rozliczeń inkasentów z pobranych podatków, 
8) prowadzenie spraw z zakresu udzielania pomocy publicznej, w tym sporządzanie 

sprawozdań i przekazywanie ich do organu nadzorującego, 
9) sporządzanie wykazu podatników, którym w nakazie podatków udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 źł, 
10) archiwizowania dokumentacji wytworzonej w referacie, 
11) udzielanie wiążących interpretacj i podatkowych na wniosek podatników uiszczaj ących 

podatki do budżetu gminy, 
12) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem informacji publicznej obejmującej zadania 

realizowane w referacie, 
13) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania wydawanych w referacie, 
14) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej, postępowania w sprawie 
zwrotu podatku akcyzowego oraz jego wypłata, w tym w szczególności: 
a) wydawanie, na wniosek producenta rolnego, decyzji w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego, prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, 
b) przygotowywanie wypłaty podatku akcyzowego, 
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c) rozliczanie otrzymanej dotacji na realizację zadania, sporządzanie sprawozdawczości 
stosownie do obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia, 

d) egzekucja należności z tytułu nienależnie pobranego podatku akcyzowego, 
w nadmiernej wysokości zwrotu podatku akcyzowego, 

15) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych, 
16) księgowanie oraz prowadzenie rejestru przypisów, odpisów, wpłat na kontach 

podatkowych osób fizycznych i prawnych, 
17) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ulg, umorzeń, rozkładania na raty, 

należności podatkowych i pozostałych opłat, 
18) wypełnianie pokwitowań wpłat należności podatkowych wpłacanych w kasie urzędu. 

§26 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (RRG) 

1. Referatem kieruje Kierownik. 
2 Struktura referatu: 

a) kierownik referatu (RRG), 
b) stanowisko ds. gospodarki komunalnej (RRK), 
c) konserwator wodociągów (PW), 
d) konserwator wodociągów (PW), 
e) pracownik sprzątający park (PP). 

3. Do zadań Referatu należy: 
1) realizowanie zadań własnych samorządu wynikających z: 

a) prawa o odpadach: 
- planowanie gospodarki odpadami, 
- opiniowanie programów gospodarki odpadami oraz wniosków o zezwolenie 

na pro- wadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, 
- prowadzenie kart ewidencji odpadów, 
- prowadzenie postępowań dotyczących usuwania odpadów z miejsc nie 

przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, 
- ustalanie górnych stawek opłat za wywóz odpadów i nieczystości ciekłych, 
- wykonywanie zadań wynikających z gminnego programu usuwania azbestu, 

b) prawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: 
- zapewnienie czystości i porządku oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich 

utrzymania, 
- ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, 

przygotowywanie propozycji szczegółowych zasad utrzymania porządku 
i czystości, 

- postępowanie związane z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności 
w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych, 

- prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbiór nieczystości, 
- prowadzenie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy, 

c) gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym w szczególności: 
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- tworzenie zasobów gruntów i prowadzenie ich rejestrów na potrzeby gminy, 
- zarządzanie zasobami nieruchomości komunalnych, 
- organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości gminnych, 
- przygotowywanie oferty nieruchomości dla pozyskania inwestorów, 

współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem ds. promocji gminy, 
- wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnym jednostkom 

organizacyjnym w trwały zarząd, 
- ustalanie i aktualizowanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowanie 

i trwały zarząd, dzierżawę oraz opłat adiacenckich i innych opłat, 
- wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości, 
- prowadzenie komunalizacji gruntów 
- zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne, 
- opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, 

2) współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych w wykonywaniu zadań w zakresie 
tworzenia zasobów gruntów na potrzeby gminy, a także przejętych na podstawie 
porozumienia, 

3) prowadzenie spraw w zakresie oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi, 
4) prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, 
5) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz miejscowości, 
6) ochrona przed powodzią, prowadzenie działań w zakresie zapobiegania klęskom 

żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, współdziałanie w tym zakresie 
z jednostkami obrony cywilnej i innymi instytucjami, 

7) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt, j 
8) współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie 

sygnalizacji pojawienia się chwastów i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz 
nadzór nad ich zwalczaniem, I 

9) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zakaźnych chorób 
zwierzęcych, 

10) opracowywanie wspólnie ze służbami doradczymi planów szkoleń, wdrażania 
i upowszechniania postępu rolniczego, organizowanie i udostępnianie rolnikom 
informacji na temat programów pomocowych, udzielanie pomocy przy wypełnianiu 
wniosków o dopłaty przez rolników, koordynowanie pracy stażystów i osób 
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, 

11) współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie organizacji 
i przeprowadzania powszechnego spisu rolnego i ludności, I 

12) prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na uprawę maku oraz nadzór nad 
uprawami maku, I 

13) realizowanie usług i dostaw w celu wykonywania zadań w referacie z zastosowaniem 
przepisów o zamówieniach publicznych, 

14) koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie spraw w zakresie udzielenia zamówień 
publicznych na roboty, usługi i dostawy, 

15) realizacja obowiązkowych kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
OC rolników i budynków rolniczych na terenie gminy, przyjmowanie zawiadomień 
o niespełnieniu przez rolnika obowiązku ubezpieczenia, wzywanie do uiszczenia opłaty, 
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współdziałanie w realizacji windykacji opłat od osób obowiązanych do spełnienia 
obowiązku ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych z Ubezpieczeniowym 
Funduszem Gwarancyjnym (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), 

16) w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i lokalami użytkowymi: 
a) opracowywanie założeń do wieloletnich programów gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym gminy, 
b) opiniowanie planów utrzymania, remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych, 

przedkładanie propozycji zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych -
kształtowanie polityki czynszowej dla zasobów mieszkaniowych i użytkowych, 

c) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, 
17) utrzymywanie czystości i estetyki gminy, wydawanie zezwoleń na prowadzenie 

działalności w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych, organizowanie 
odbioru odpadów komunalnych, 

18) nadzór nad oczyszczalnią ścieków, stacjami ujęcia wody pitnej w zakresie wymogów 
sanitarnych oraz miejscem wykorzystywanym do kąpieli, 

19) nadzór nad funkcjonowaniem Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych 
w Malinowce - monitoring i zawieranie umów z zarządcą składowiska, 

20) nadzór nad funkcjonowaniem punktu skupu żywca, 
21) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 
22) realizowanie zadań z zakresu prawa łowieckiego, 
23) prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, w tym w szczególności: 
a) wypisywanie dowodów wpłat KP, 
b) zawieranie umów i wykrywanie bezumownego poboru wody i odprowadzania ścieków, 
c) terminowe naliczanie opłat oraz prowadzenie ich ewidencji i windykacji, 
d) opracowywanie danych do ustalenia taryf za wodę i ścieki oraz projektów taryf, 

24) przygotowywanie uzgodnień poprzedzających wydawanie decyzji na pozyskiwanie, 
rozprowadzanie i wydobywanie kopalin na terenie gminy oraz realizacja innych zadań 
wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze. 

25) sprawozdawczość statystyczna. 
26) informacja o stanie mienia. 

§27 

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Obsługi 
Inwestycji (RBI) 

1. Referatem kieruje Kierownik. 
2 Struktura referatu: 

a) kierownik referatu (RBI), 
b) stanowisko ds. obsługi inwestycji i ochrony środowiska (RBO), 
c) stanowisko ds. infrastruktury technicznej (RBT), 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sawin Strona 24 



d) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK), 
e) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK), 
f) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK). 
Do zadań referatu należy: 
1) prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz polityki 

przestrzennej gminy, w tym w szczególności: 
a) przygotowywanie granic obszaru, przedmiotu i zasięgu ustaleń miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy, 
b) prowadzenie rejestru planów przestrzennego zagospodarowania i wniosków 

o wprowadzenie zmian w planach miejscowych, 
c) przygotowywanie informacji o skutkach obowiązywania planu, 
d) określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 
e) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 
f) prowadzenie spraw w zakresie opłaty planistycznej, 
g) wydawanie informacji o terenie, 

2) rozbudowa i modernizacja oraz nadzór nad utrzymaniem sieci dróg lokalnych, w tym 
w szczególności: 

a) opracowywanie planów rozwoju i utrzymania infrastruktury drogowej, 
b) prowadzenie ewidencji dróg i mostów gminnych, 
c) współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie 

utrzymania i rozwoju sieci dróg ponadlokalnych, 
d) prowadzenie spraw w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych, wydawanie zgód na wejście na teren drogi gminnej oraz wydawanie 
warunków technicznych na wykonanie zjazdów z dróg gminnych, 

3) ustalanie opłat adiacenckich i renty planistycznej, 
4) w zakresie gospodarki komunalnej: 

a) planowanie i organizacja na terenie gminy zaopatrzenia w energię elektryczną, 
ciepło, paliwa gazowe oraz koordynowanie polityki ekoenergetycznej w gminie, w 
tym w szczególności wspieranie rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł 
energii, przedsięwzięć termomodernizacyjnych i instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, współdziałanie i współpraca z instytucjami wspierającymi 
rozwój odnawialnych źródeł energii i ich wykorzysta- nie zgodnie z ustawą „Prawo 
Energetyczne", 

b) utrzymywanie i rozwój oświetlenia dróg i placów publicznych, 
c) planowanie i organizacja budowy i rozbudowy sieci kanalizacji i oczyszczalni 

ścieków, 
d) organizacja działań w zakresie cmentarnictwa komunalnego, 
e) współpraca i monitorowanie poziomu jakości usług publicznych, 
f) nadzór techniczny nad zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę, przygotowanie 

wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych, 
5) rozbudowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej gminy, w tym: 

a) przygotowywanie proj ektów budżetowych zadań gospodarczych, 
b) przygotowywanie wieloletnich programów inwestycyj nych, 
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c) współpraca ze skarbnikiem w zakresie proj ektowania źródeł finansowania inwestycj i , 
d) inicjowanie i organizowanie współpracy z organizacjami gospodarczymi 

i instytucjami finansowymi w zakresie przedsięwzięć finansowych ze środków Unii 
Europejskiej i kapitału zagranicznego na zadania inwestycyjne gminy, 

e) sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków 
pozabudżetowych, 

f) prowadzenie nadzoru nad realizacją, odbiorem, rozliczaniem i przekazywaniem 
do użytkowania inwestycji, 

6) nadzór nad oczyszczalnią ścieków, stacjami ujęcia wody pitnej w zakresie obsługi 
technicznej, 

7) realizowanie zadań własnych samorządu wynikających z: 
a) prawa ochrony środowiska, wtym: 

• planowanie ochrony środowiska, 
• prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach dotyczących 

środowiska, 
• udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się 

w posiadaniu urzędu, 
• naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 

b) prawa o ochronie przyrody, w tym ochrona zieleni, w szczególności ochrona drzew 
i krzewów, przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć w sprawie wydawania 
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 

• naliczania i pobierania opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia, 
lustracja w terenie 

8) prowadzenie spraw wynikających z ustawy „Prawo Budowlane" będących 
w kompetencj i gminy, 

9) opiniowanie podziału nieruchomości, 
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych, 
11) współpraca z j ednostkami prowadzącymi nadzór nad obiektami gospodarki wodnej, 
12) zgłaszanie wniosków do urzędowego rozkłady jazdy oraz obsługi pasażerskiej 

wykonywanej przez PKS i prywatnych przewoźników w komunikacji lokalnej, 
opiniowanie zamierzonych zmian w rozkładach jazdy oraz współudział w ustalaniu 
lokalizacj i przystanków, 

13) nadzór budowlany nad komunalnymi obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi 
własność gminy, 

14) wydawanie warunków technicznych na wykonywane przyłącza wodociągowe 
i kanalizacyjne, 

15) uzgodnienie projektów technicznych pod względem istniejącej infrastruktury 
technicznej stanowiącej własność komunalną gminy, 

16) opracowywanie niezbędnych informacji o realizowanych inwestycjach, remontach, 
modernizacjach obiektów na terenie gminy, 

17) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami - złożenie gminnej ewidencji dóbr kultury i zabytków (karty adresowe), 

18) organizowanie i nadzór wykonywania prac społecznie użytecznych, 
19) prowadzenie spraw wynikających z ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze", 
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dotyczących gminy, będących w kompetencji gminy, 
20) współpraca z organami administracji rządowej w zakresie nadzoru budowlanego, 
21) realizowanie usług i dostaw w celu wykonywania zadań w referacie z zastosowaniem 

przepisów o zamówieniach publicznych, 
22) koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie spraw w zakresie udzielania zamówień 

publicznych na roboty, usługi i dostawy, których wartość przekracza 30 000 €, 
prowadzenie rejestru umów o udzielenie zamówień publicznych oraz przekazywanie 
sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych w trybie określonym w ustawie z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

§28 

Urząd Stanu Cywilnego (USC) 

1. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik przy pomocy swojego zastępcy: 
2. Struktura Urzędu Stanu Cywilnego: 

1) kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), 
2) zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego (ZSC), 
3) stanowisko ds. ewidencji ludności (UEL). 

3. Do zadań USC należy prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności i wydawania 
dowodów osobistych. 

4. Prowadzenie ewidencji ludności i wydawania dowodów tożsamości, w tym w szczególności: 
1) ewidencja ludności, 
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, 
3) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, 
4) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, 
5) planowanie i rozliczanie dotacji związanej z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, 
6) opracowywanie projektów podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania, 
7) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości. 

5. Rejestracja stanu cywilnego oraz przyjmowanie oświadczeń woli dotyczących stanu 
cywilnego mieszkańców, prowadzenie akt stanu cywilnego, prowadzenie spraw związanych 
z realizacją zadań na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego 
i Kodeksu postępowania cywilnego nałożonych na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
i Wójta. 

6. Przygotowywanie projektów regulaminów i instrukcji z zakresu zadań USC. 

§29 

Referat Rozwoju, Obsługi Rady Gminy i Projektów Unijnych (SE) 

1. Referatem kieruje Kierownik. 
2. Struktura referatu: 

1) kierownik referatu (SE), 
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2) stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej (SR), 
3) stanowisko ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych (SU). 
Do zadań Referatu należy: 
1) prowadzenie i aktualizowanie mapy organizacji pozarządowych, działających na terenie 

gminy, 
2) prowadzenie spraw w zakresie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

gminy. 
3) przygotowanie procedur prawnych współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
4) przygotowanie umów dotacyjnych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań 

własnych gminy zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznego, 
5) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy Unii Europejskiej 

na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy, 
6) podejmowanie starań o pozyskanie dodatkowych funduszy pozabudżetowych 

na realizację ważnych zadań dla środowiska lokalnego, 
7) pomoc mieszkańcom gminy w uzyskiwaniu informacji na temat możliwości 

dofinansowania własnych proj ektów ze środków unij nych, 
8) zapewnienie obsługi administracyjnej rady i jej komisji, wtym: 

a. obsługa kancelaryjno-techniczna rady, 
b. powiadamianie o zwoływanych posiedzeniach, 
c. opracowywanie projektów planów pracy rady, 
d. obsługa sesji rady i posiedzeń jej komisji, 
e. prowadzenie ewidencji interpelacji i wniosków radnych oraz odpowiedzi, 
f. prowadzenie ewidencji zbioru uchwał rady, 
g. prowadzenie ewidencji zbioru protokołów sesji i posiedzeń komisji rady, 
h. przekazywanie uchwał rady zainteresowanym pracownikom urzędu, jednostkom 

organizacyjnym, Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (według 
właściwości), 

i . prowadzenie całości dokumentacji związanej z działalnością rady, 
j . udzielanie radnym pomocy w wypełnianiu mandatu, prowadzenie dokumentacji 

związanej z wykonywaniem mandatu radnego, w tym dyżurów radnych, 
k. odbieranie oświadczeń majątkowych od radnych i przekazywanie ich 

przewodniczącemu rady, 
1. podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o terminie sesji, 
m. udostępnianie do wglądu obywateli protokołów i innych dokumentów z posiedzeń 

rady i jej komisji, 
n. prowadzenie zbioru i udostępnianie do wglądu przepisów prawa miejscowego, 
o. ogłaszanie przepisów prawa miejscowego, 

9) obsługa organizacyjna i koordynowanie zadań związanych z obsługą organów 
samorządu mieszkańców wsi (sołectwa), w tym: 
a) obsługa organizacyjna sesji sołtysów, protokołowanie sesji i narad z sołtysami, 
b) przekazywanie do załatwienia wniosków samorządów mieszkańców wsi i organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, 
c) koordynowanie zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców wsi, 
d) prowadzenie ewidencji sołtysów i Rad Sołeckich, 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sawin Strona 28 



4. Archiwizowanie dokumentacji tworzonej przez radę i komisje oraz samorządy mieszkańców 
wsi. 

5. Udział w wykonywaniu zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw, do Sejmu i Senatu RR Prezydenta RP i innych, a także 
w zarządzonych referendach. 

6. Pełnienie roli pośrednika w dostępie do punktu kontaktowego w ramach Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki 
umożliwiającego dopełnienie procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem 
i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
w szczególności: 
1) przyjmowanie i wstępna weryfikacja pod względem formalnym wniosków CEIDG-1 

wraz z dołączonymi do niego załącznikami, 
2) wprowadzenie i przesłanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z ich późniejszą certyfikacją, 
3) archiwizacja wniosków CEIDG-1 zarówno tych przedłożonych w wersji elektronicznej 

jak i papierowej przez okres 10 lat, 
4) archiwizacja i udostępnianie danych z dotychczas prowadzonej przez Wójta Gminy 

Sawin Ewidencji Działalności Gospodarczej (do końca 2011 r.), prowadzenie spraw 
w celu realizacji zadań nałożonych na organy gminy ustawą o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

5) prowadzenie spraw w zakresie utworzenia targowiska, wydawania zezwoleń 
naprowadzenie targowiska przez podmioty gospodarcze, ustalania miejsc sprzedaży 
w handlu obwoźnym, 

6) prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych, 
7) współdziałanie z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie gminy oraz 

organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców w zakresie promocji i rozwoju gminy, 
tworzenia nowych miejsc pracy, przekazywanie informacji o programach 
umożliwiających pozyskanie środków finansowych na działalność gospodarczą, 

7. Opracowywanie decyzji w sprawie tworzenia i likwidacji aptek. 
8. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, pobierania i egzekwowania opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, 
wnioskowanie w sprawach liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

9. Prowadzenie spraw w zakresie współdziałania z innymi gminami, społecznościami lokalnymi 
i regionalnymi oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych 
i regionalnych. 

10. Realizacja zadań dotyczących konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy. 
11. Promocja gminy i urzędu, kształtowanie polityki informacyjnej wójta, rady i urzędu, w tym 

w szczególności: 
1) przekazywanie mediom, zgodnie z prawem prasowym, informacji dotyczących bieżącej 

pracy urzędu i organów gminy, 
2) prowadzenie monitoringu oraz informowanie wójta o komentarzach i opiniach 

dotyczących bieżącej pracy organów gminy, reagowanie na krytykę prasową, 
3) organizowanie publicznych wystąpień wójta, 
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4) opracowywanie replik i sprostowań w przypadkach, gdy opublikowane informacje 
0 pracach organów samorządu gminy oraz jej kierownictwa są nieprawdziwe, nieścisłe 
lub opublikowane niezgodnie z prawem prasowym, 

5) udzielanie informacji o gminie w ogólnie dostępnych serwisach prasowych, radiowych 
1 telewizyjnych, zgodnie z zarządzeniem wójta regulującym procedurę określającą 
zasady rozpowszechniania i wysyłania serwisu informacyjnego o działalności organów 
gminy i funkcjonowania urzędu, 

6) opracowywanie merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjno -
informacyjnych o gminie, dokumentowanie wydarzeń ważnych dla społeczności 
lokalnej: zdjęcia, kronika, strona internetowa gminy, prezentacje multimedialne, 

7) promowanie potencjału gospodarczego i kulturalnego gminy w kraju i za granicą, 
8) organizowanie i współpraca przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych 

oraz sportowych promujących gminę, 
9) tworzenie dobrego klimatu wokół planów i realizacji zadań gminy, koordynowanie 

działań i udziału Urzędu w przedsięwzięciach zewnętrznych kreujących wizerunek 
gminy, 

10) realizacja uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy oraz zasad używania 
symboli gminy. 

12. Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji obiektów hotelarskich, na podstawie ustawy 
o usługach turystycznych. 

13. Promocja, współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami i klubami kultury 
fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych, 
1) podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych (m.in. od fundacji, 

stowarzyszeń, programów i funduszy Unii Europejskiej, darczyńców i sponsorów) 
na budowę i utrzymanie obiektów i urządzeń kultury fizycznej, 

2) organizowanie gminnych ośrodków sportu i rekreacji, 
3) prowadzenie spraw dotyczących zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu irekreacji. 
14. Udzielanie informacji o zadaniach realizowanych przez urząd i gminne jednostki 

organizacyjne, w tym: 
1) danych o gminie, 
2) organizacji samorządu gminnego, organach gminy, jednostkachpomocniczych, 
3) udostępnianie uchwał rady, obwieszczeń wójta, 
4) udostępnianie materiałów, broszur i folderów promujących gminę, 
5) prowadzenie badań ankietowych realizowanych przez urząd, opracowywanie projektów 

i realizowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, współpraca i współdziałanie w wykonywaniu zadań programu 
z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami, administracją publiczną 
i osobami fizycznymi, prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowanie i udzielanie pomocy 
osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, narkomanią oraz innymi 
uzależnieniami, rozpatrywanie skarg i przedkładanie wniosków o cofnięcie zezwolenia 
na sprzedaż napój ów alkoholowych. 
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§30 

Stanowisko ds. obywatelskich (SO) 

Do zadań stanowiska ds. obywatelskich należy: 
1. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań i koncepcji należących do wójta, będącego 

Szefem Obrony Cywilnej Gminy Sawin, na obszarze jego działania - Gminy Sawin, w tym 
w szczególności: 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 
18) 

dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej, 
opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej, 
opracowywanie i uzgadnianie planów działania, 
organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, 
organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej, 
przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania 
oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, 
tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, 
przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania 
masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, 
planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy 
przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności, 
planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz 
produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek 
zagrożenia zniszczeniem, 
planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia 
na wypadek zagrożenia zniszczeniem, 
wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy 
medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności 
oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy, 
zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu 
spożywczego dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów 
przeciwpożarowych, zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, 
środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, 
a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, 
eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz 
umundurowania, 
integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-
epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji 
ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, 
opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej 
i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej, 
inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony 
cywilnej, 
współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej, 
zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej, 
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19) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest 
odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej, 

20) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań, 
21) współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego 

i terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych 
zadań, 

22) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia 
działań ratowniczych, 

23) ustalenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek 
organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich 
terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć 
w zakresie obrony cywilnej, 

24) organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę 
w obronie cywilnej, 

25) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu 
zmarłych, W 

2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań i kompetencji wójta, na obszarze gminy, 
w zakresie zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania 
skutkom klęsk żywiołowych, w tym w szczególności: 
1) dokonywania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i opracowywanie 

projektu planu operacyjnego ochrony przed powodzią, 
2) zapewnienie całodobowego funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego 

oraz sporządzanie okresowych meldunków, 
3) prowadzenie stałej wymiany informacji oraz współdziałanie ze służbami dyżurnymi 

organów administracji zespolonej, niezespolonej, resortów, instytucji i organizacji oraz 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym zagrożeń, 

4) informowanie w trybie alarmowym służb ratowniczych, ostrzeganie i alarmowanie 
ludności o możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń oraz zarządzonych formach 
ochrony i postępowania ludności, 

5) przekazywanie informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich Ę^j 
usuwania do Starosty Chełmskiego i Wojewody Lubelskiego, 

6) uzgadnianie i nawiązywanie współpracy ze społecznymi organizacjami ratowniczymi 
i charytatywnymi stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi 
na terenie gminy podczas reagowania kryzysowego, 

7) wykonywanie zadań w ramach działania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego 
(GZRK), 

8) zapewnienie obsługi kancelaryjno - biurowej GZRK, 
9) opracowywanie dokumentacji dla GZRK, w tym rocznego planu pracy, 
10) organizowanie i uczestniczenie w składzie GZRK w ćwiczeniach zespołu. 

3. Prowadzenie spraw w zakresie obronności Państwa związanych z realizacją zadań 
i kompetencji wójta, na terenie gminy, w tym w szczególności: 
1) prowadzenie spraw dotyczących kierowania przez wójta realizacją przedsięwzięć 

związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na obszarze gminy, 
wykonywanie zadań wójta z zakresu akcji kurierskiej w gminie, 
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4. 

5. 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
7) 

prowadzenie spraw z zakresu wprowadzenia obowiązku świadczeń rzeczowych 
i osobistych na rzecz obrony, 
kierowanie realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska 
kierowania dla wójta, 
organizowanie wykorzystania miejscowych sił i środków na potrzeby obronności 
państwa i obszaru województwa, w tym ochrony ludności oraz dóbr materialnych 
i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym, 
realizacja zadań w ramach wsparcia państwa gospodarza (HNS) udzielanego siłom 
sojuszniczym stacjonującym na terenie gminy, 
organizowanie szkolenia obronnego w gminie, 
przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną 
państwa na obszarze gminy poprzez przedsięwzięcia obejmujące: 
- przygotowanie organów i obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie 

kierowania, 
- przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania, 
wykonywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy, 
wykonywanie i aktualizowanie programu doskonaleniaobrony cywilnej, 
prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej 
służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, 
kontrolowanie i ocenianie realizacji zadań obronnych w gminie, 
opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej organizacji, uruchomienia 
i funkcjonowania stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa j wojny, 
koordynowanie zadań obronnych realizowanych przez referaty urzędu i samodzielne 
stanowiska pracy, 
prowadzenie spraw z zakresie przeprowadzania poboru. 

Organizowanie, koordynowanie i ochrona informacji niejawnych, w tym prowadzenie 
kancelarii tajnej. 
Organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wtym: 
1) tworzenie gminnych zawodowych straży pożarnych, terenowych służb ratowniczych 

oraz innych jednostek ratowniczych, 
opracowywanie informacji dotyczących realizacji zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, 
utrzymanie, wyposażenie, szkolenie i zapewnienie gotowości bojowej 
ochotniczych straży pożarnych, 
naliczanie ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących 
w akcji gaszenia pożaru, zwalczania skutków klęski żywiołowej lub 
miejscowych zagrożeń, 
analiza kosztów utrzymania budynków bądź obiektów zajmowanych przez ochotnicze 
straże pożarne, 
współdziałanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 

8) 
9) 
10) 

11) 
12) 

13) 

14) 

2) 

3) 

4) 

5) 

jednostek 

innych 

6) 

7) 

w zakresie funkcjonowania na obszarze gminy jednostek działających w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym, 
koordynowanie działań ratowniczych na terenie gminy w zakresie zagrożenia klęską 
żywiołową. 
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6. Prowadzenie spraw w zakresie powołania straży gminnej. 
7. Współdziałanie w realizowaniu zadań z zakresu zapewnienia na terenie gminy 

bezpieczeństwa publicznego z organami policji oraz instytucjami i podmiotami realizującymi 
zadania w tym zakresie. 

8. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji samochodów strażackich oraz samochodu służbowego 
stanowiącego własność urzędu. 

9. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. 
10. Koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. 

§31 

Pion Ochrony Informacji Niejawnych 

1. Pion Ochrony Informacji Niejawnych jest zespołem zadaniowym, powołanym w celu 
realizacji przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, w skład którego wchodzą: 
1) pełnomocnik ds. Informacji niejawnych, 
2) kierownik kancelarii tajnej, 
3) administrator bezpieczeństwa informacji systemu sieci teleinformatycznej. 

2 Do zadań Pionu należy w szczególności: zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 
1) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, 
2) zapewnienie ochrony fizycznej urzędu, 
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych 

informacji, 
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w Pionie, 
5) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, 
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

3. W celu realizacji zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych, wójt w drodze 
zarządzenia powołuje Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych spośród 
pracowników urzędu, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego postępowanie 
sprawdzające. 

§32 

Zespół Kontroli Wewnętrznej 

Zespół Kontroli Wewnętrznej jest zespołem zadaniowym, powołanym przez wójta w celu 
prowadzenia kontroli wewnętrznej w urzędzie oraz kontroli zewnętrznej w jednostkach 
organizacyjnych gminy w zakresie przestrzegania realizacji procedur, o których mowa w art. 44 
o finansach publicznych, w tym w szczególności: 

1. opracowywanie planów kontroli, 
2 prowadzenie kontroli lub zlecanie kontroli przez audytora zewnętrznego, 
3. sporządzanie okresowej analizy z przeprowadzanych kontroli, 
4. ocenę dokumentacji pokontrolnej w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych, 
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5. ocenę realizacji wyników kontroli i przedkładanie ich wójtowi, 
6. prowadzenie bieżącej analizy wyników kontroli dokonywanych przez zewnętrzne organy 

kontrolne, w tym stopnia wykonania wniosków pokontrolnych oraz terminowości udzielania 
informacji o ich realizacji, 

7. organizowania i prowadzenia szkoleń pracowników urzędu w zakresie wykorzystania 
wyników kontroli, 

8. zasady kontroli wewnętrznej stanowi załącznik 2 do Regulaminu, 
9. procedury kontroli finansowej zawarte są w oddzielnym Zarządzeniu Wójta Gminy Sawin. 

§33 

Do zadań Obsługi Prawnej należy: 

1. świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych (Dz. U., Nr 19, poz. 145 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo 
o adwokaturze (Dz. U. Z 2015 r., poz. 615) na rzecz wszystkich organów gminy, 
a w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, 
udział w negocjacjach, opiniowanie umów, wewnętrznych aktów normatywnych: uchwał, 
zarządzeń i regulaminów, aktów administracyjnych: decyzji, postanowień, porozumień 
oraz występowanie w postępowaniu sądowym, administracyjnym, polubownym, 
egzekucyjnym i przed innymi organami ochrony prawnej (zastępstwo prawne i procesowe) 
na podstawie udzielonychpełnomocnictw, 

2 parafowanie projektów uchwał i umów. 

Rozdział 6 

Obowiązki i uprawnienia Kierowników Referatów 

§34 
1. Kierownicy referatów wchodzących w skład urzędu organizują pracę podległych im 

stanowisk, ponoszą odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie 
spraw należących do ich zakresów działania. 

2 Do obowiązków kierownika referatu w zakresie organizowania, koordynowania 
i nadzorowania realizacji zadań referatu należy: 
1) planowanie i organizowanie pracy referatu, rozdzielanie zadań realizowanych przez 

referat na poszczególne stanowiska pracy, opracowywanie projektów zarządzeń wójta 
oraz realizacja wydanych zarządzeń, 

2) bieżące śledzenie przepisów prawa w ramach spraw prowadzonych przez referat, 
nadzorowanie przyswajania przepisów i orzeczeń w sprawach należących do referatu, 

3) wnioskowanie zmian w regulaminie, szczególnie w przypadku przekazywania gminie 
nowych zadań wynikających z przepisów prawa, 

4) nadzorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach 
z zakresu administracji publicznej, 
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5) nadzorowanie prawidłowej obsługi interesantów ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na sprawność, kulturę zachowania, kompetencję pracowników, 

6) rozpatrywanie skarg dotyczących zadań referatu, przygotowywanie projektów 
ich rozstrzygnięcia, 

7) realizowanie wytycznych i wniosków pokontrolnych, 
8) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu tajemnicy służbowej 

oraz innych tajemnic prawem chronionych, w tym przepisów o ochronie danych 
osobowych i ochronie informacji niejawnych, 

9) prowadzenie kontroli wewnętrznej w referacie, 
10) załatwianie spraw i podejmowanie rozstrzygnięć na podstawie niniejszego Regulaminu 

oraz w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień, 
11) opracowywanie wniosków do projektu budżetu gminy i projektów planów finansowych 

w zakresie zadań powierzonych referatowi, 
12) dysponowanie środkami budżetowymi w zakresie zadań powierzonych referatowi 

z zachowaniem zasad: celowości, oszczędności, rzetelności, gospodarności 
oraz dyscypliny budżetowej, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

3. Kierownik referatu pełni funkcję bezpośredniego przełożonego pracowników referatu, w tym 
zakresie w szczególności: 
1) wydaje podległym pracownikom polecenia służbowe, 
2) występuje bezpośrednio do wójta w sprawach zatrudniania, zwalniania i wynagradzania 

pracowników referatu, w tym wnioskuje o wyznaczenie swojego zastępcy, 
3) dokonuje okresowych ocen pracowników, występuje do wójta w sprawach kar, nagród 

i wyróżnień dla podległych pracowników, 
4) prowadzi wewnętrzne szkolenia i narady z pracownikami referatu, występuje 

do sekretarza w sprawach merytorycznych szkoleń pracowników, 
5) przedkłada propozycje do projektu planu urlopów wypoczynkowych dla pracowników 

referatu i realizuje plan urlopów zatwierdzony przez wójta, organizuje zastępstwa 
w czasie urlopu, 

6) wprowadza usprawnienia na stanowiskach pracy, dba o właściwe warunki pracy 
podległych pracowników, w tym dotyczące bhp, przedkłada wójtowi wnioski w tym 
zakresie. 

4. Kierownik referatu w zakresie współpracy z radnymi, referatami i jednostkami zewnętrznymi 
realizuje w szczególności: 
1) udzielanie pomocy merytorycznej radnym w celu spełnienia przez nich zadań, 
2) wykonywanie czynności z zakresu nadzoru merytorycznego nad gminnymi jednostkami 

organizacyjnymi w zakresie zadań referatu, 
3) przedkładanie wójtowi projekty uchwał, 
4) przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, wnioski komisji rady, 

wnioski mieszkańców sołectw, 
5) opracowuje sprawozdania, oceny, analizy i informacje z zakresu działania referatu 

dla potrzeb wójta, rady i komisji rady, 
6) uczestniczy w sesjach rady, naradach kierownictwa urzędu i w posiedzeniach komisji 

na polecenie wójta, 
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7) współdziała z kierownikami referatów i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy 
w sprawach wymagających porozumień, uzgodnień, zajęcia stanowiska lub wyrażenia 
opinii, 

8) opracowuje wnioski do projektów planów społeczno-gospodarczych gminy, 
9) współpracuje z organami administracji samorządowej i rządowej, 
10) współpracuje z organami samorządu mieszkańców wsi. 

5. Realizowanie procedur obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowych 
zawartych w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowych 
w urzędzie w zakresie uprawnień kierownika referatu, w tym w szczególności: 
1) kontrola dowodów w zakresie badania zgodności każdego postępowania 

z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
2) badanie celowości dokonywania wydatków, 
3) badanie realizacji procesów gospodarczych, inwestycyjnych i innych rodzajów 

działalności przez porównanie ich z planem, kalkulacją kosztów w celu wykrywania 
odchyleń i nieprawidłowości, I 

4) ujawnienie niegospodarnego działania, marnotrawstwa mienia gminnego oraz ustalenie 
osób odpowiedzialnych za ich powstanie i niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie 
wójta, 

5) merytoryczne sprawdzenie dowodu, polegające na ustaleniu rzetelności jego danych, 
celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczych wyrażonych w dowodach 
księgowych oraz potwierdzeniu, ze zostały wystawione przez właściwe jednostki; 
potwierdzenie faktu przeprowadzenia kontroli merytorycznej winno być potwierdzone 
własnoręcznym podpisem i imienną pieczątką (w przypadku braku pieczątki należy 
wpisać czytelnie imię i nazwisko), 

6) opisanie dokumentu, w tym: 
a) określenie operacji gospodarczej oraz jej celu, 
b) przy zakupie składników majątkowych należy dokładnie zaznaczyć, czy jest to: 

- środek trwały, 
- wartość niematerialna i prawna, 
- wyposażenie, oraz wpisać numer, pod którym składniki te wprowadzono 

do ewidencji w odpowiednich księgach inwentarzowych, 
c) przy zakupie usługi remontowej należy dokładnie podać numer ewidencyjny 

przedmiotu, którego remont dotyczy, 
d) określenie czy dana operacja finansowa jest wydatkiem strukturalnym i podać 

klasyfikacje wydatku, 
7) niezwłoczne przekazanie dowodu do komórki realizującej zadania objęte dowodem 

i kompetentnej do ich sprawdzenia, 
8) wystawianie wniosku o zaliczkę dla imiennie wskazanego pracownika referatu, 

ze wskazaniem jego stanowiska służbowego oraz celu zaliczki, 
9) zatwierdzanie pod względem merytorycznym wyjazdu służbowego wskazanego imiennie 

pracownika na dokumencie „Polecenie wyj azdu służbowego", 
10) wystawianie faktur VAT w zakresie zadań merytorycznych referatu, na podstawie 

udzielonego przez wójta upoważnienia, 
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11) przyjmowanie faktur VAT w zakresie zadań merytorycznych referatu, na podstawie 
udzielonego przez wójta upoważnienia, 

12) nadzorowanie pracowników kierowanego referatu w zakresie prawidłowości 
realizowania przez nich zadań związanych z obiegiem, kontrolą oraz archiwizowaniem 
dokumentów finansowych w urzędzie. 

Rozdział 7 

Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie 

§35 
Wójt może upoważnić pracowników urzędu do: 

1. wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i wystawiana faktur w indywidualnych 
sprawach z zakresu administracji publicznej, 

2 udziału w postępowaniach administracyjnych toczących się przed innymi organami. 

§36 

1. Upoważnienia i pełnomocnictwa udzielane są oddzielnie dla każdej osoby, określonej 
imieniem i nazwiskiem wraz ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której jest 
zatrudniona. Upoważnienia i pełnomocnictwa powinny wskazywać konkretne czynności 
oraz podstawę prawną ich wykonania. Przedmiot upoważnienia i pełnomocnictwa oraz 
podstawa prawna powinny być zgodne z obowiązującym zakresem działania danej jednostki 
organizacyjnej. 

§37 

1. Projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa przygotowuje właściwa komórka organizacyjna. 
2 Projekt stanowiący wniosek o udzielenie upoważnienia lub pełnomocnictwa 

po zaparafowaniu przez obsługę prawną składany jest do sekretarza. 

§38 
1. Upoważnienia i pełnomocnictwa sporządzane są w czterech egzemplarzach, z których 1 

egzemplarz: 
1) otrzymuje osoba upoważniona, 
2) do akt osobowych osoby upoważnionej, 
3) otrzymuje osoba nadzorująca pracę osoby upoważnionej dla celów kontrolnych, 
4) otrzymuje sekretarz, który prowadzi rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw. 

2 Upoważnienia i pełnomocnictwa mogą być udzielane na czas ściśle określony lub okres 
pełnienia przez upoważnionego określonej funkcji. 

3. Cofnięcie upoważnienia lub pełnomocnictwa może być dokonane z urzędu przez mocodawcę. 
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Rozdział 8 
Podpisywanie pism i dokumentów 

§39 
Wójt podpisuje osobiście: 

I . pisma adresowane do Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, kierowników naczelnych 
i centralnych organów administracji państwowej, Sejmu i Senatu, posłów, senatorów, 
organów prokuratury, a także sądów powszechnych i Naczelnego SąduAdministracyjnego, 

2 pisma adresowane do sejmików samorządowych, związków komunalnych i stowarzyszeń 
gmin, 

3. pisma adresowane do wójtów (burmistrzów, prezydentów) starostów oraz marszałków 
województw, 

4. pisma adresowane do przedstawicielstw konsularnych, 
5. pisma adresowane do władz centralnych i wojewódzkich organizacji społecznych, partii 

politycznych, stowarzyszeń, kościołów, związków wyznaniowych i związków zawodowych, 
6. pisma w sprawach reprezentacji gminy, j 
7. porozumienia z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawie wykonywania 

zadań z zakresu administracji, 
8. porozumienia z innymi gminami w sprawach współpracy, w tym współpracy 

międzynarodowej, 
9. pisma i dokumenty dotyczące spraw osobowych pracowników i kierowników jednostek 

organizacyjnych, 
10. polecenia zagranicznych i krajowych wyjazdów służbowych wszystkim pracownikom urzędu 

oraz kierownikom jednostek organizacyjnych, 
I I . pisma adresowane do Przewodniczącego Rady Gminy, 
12 odpowiedzi na wnioski posłów, senatorów oraz interpelacje radnych, 
13. odpowiedzi na skargi i wnioski, 
14. zarządzenia, postanowienia, pisma ogólne oraz upoważnienia do wydawania decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
15. pisma i inne dokumenty zastrzeżone do bezpośredniej kompetencji wójta odrębnymi 

przepisami. 

§40 

Sekretarz podpisuje w ramach udzielonych upoważnień „z upoważnienia wójta" dokumenty 
określone w § 37 w przypadku nieobecności wójta oraz pisma dotyczące prowadzonych przez 
siebie spraw w zakresie przekazanym przez wójta. 

§41 

Inni pracownicy w ramach udzielonych im upoważnień podpisują „z upoważnienia wój ta" decyzje 
i zaświadczenia w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. 

§42 

Kierownicy referatów podpisują pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu działania 
referatu, z wyjątkiem pism zastrzeżonych do podpisu przez wójta. 
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§43 

1. Pisma i dokumenty, o których mowa w § 37-40 przygotowują pracownicy zatrudnieni 
we właściwych rzeczowo komórkach organizacyjnych urzędu. 

2 Kopie pism i dokumentów przygotowanych przez pracowników właściwych rzeczowo 
komórek organizacyjnych, a przedkładanych do podpisu wójtowi lub kierownikowi referatu, 
powinny zawierać adnotację zawierającą: imię, nazwisko i stanowisko pracownika, który 
opracował dokument. 

3. Kopie oryginałów dokumentów będących w posiadaniu urzędu, które przekazywane są innym 
podmiotom na zewnątrz, potwierdzają za zgodność z oryginałem: 
1) właściwi merytorycznie kierownicy referatów - dokumenty będące na stanowiskach 

pracy w kierowanym referacie, z zastrzeżeniem pkt 2, 
2) sekretarz: 

a) uchwały rady i komisji rady, protokoły z posiedzeń rady i komisji rady oraz inną 
dokumentację tworzoną przez radę i komisje rady, 

b) zarządzenia wójta, 
c) dokumentację przedkładaną w związku z ubieganiem się o środki z funduszy Unii 

Europejskiej. 
4. Kopie oryginałów dokumentów składanych do akt oraz udostępnianych dla potrzeb wewnątrz 

urzędu, potwierdzają za zgodność z oryginałem właściwi merytorycznie ze względu 
na przedmiot sprawy pracownicy. 

§44 

Dokumenty, z których wynikają skutki finansowe, przed przedłożeniem do podpisu wójtowi bądź 
sekretarzowi, winny zawierać kontrasygnatę skarbnika. 

§45 

Zasady podpisywania aktów stanu cywilnego, dokumentów księgowych oraz dyspozycji środkami 
pieniężnymi, określają odrębne przepisy. 

Rozdział 9 

Tryb opracowywania i stanowienia aktów prawnych 

§46 
1. Projekty uchwał rady oraz zarządzeń wójta przygotowują z własnej inicjatywy pracownicy 

merytoryczni urzędu, w których zakresie obowiązków znajduje się problematyka regulowana 
danym aktem a obowiązek wydania aktu wynika z obowiązujących przepisów prawnych 
lub na polecenie: wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika referatu. 

2 Projekt aktu powinien odpowiadać zasadom techniki legislacyjnej. 
3. Projekty uchwał i zarządzeń winny być zaakceptowane przez: 

1) skarbnika, w przypadku gdy wymagają jego kontrasygnaty, 
2) radcę prawnego/adwokata, pod względem formalno-prawnym. 

4. Po pozytywnym zaopiniowaniu, projekt aktu prawnego przedkłada się wójtowi. 
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Wójt podejmuje decyzje o: 
1) skierowaniu aktu bezpośrednio pod obrady sesji (w przypadku projektów uchwał 

niepodlegających rozpatrzeniu przez komisję) lub do konsultacji bądź zaopiniowania 
przez komisje rady, wyznacza osobę do referowania aktu na posiedzeniu komisji lub sesji 
rady, jeżeli sam nie skorzysta z prawa prezentacji aktu. 

Opracowujący akt odpowiednio: 
1) po przyjęciu aktu przez radę, podpisaniu przez przewodniczącego i zarejestrowaniu aktu 

na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej (nadaniu numeru 
z rejestru uchwał) - ma obowiązek pozostawić na ww. stanowisku niezbędną liczbę 
egzemplarzy, rozesłać akt zainteresowanym podmiotom oraz podjąć działania w celu 
pełnej realizacji uchwały, 

2) po podpisaniu zarządzenia przez wójta - uzyskuje w komórce ewidencjonującej 
(sekretarz) numer aktu i ma obowiązek pozostawić w tej komórce niezbędną liczbę 
egzemplarzy, rozesłać akt zainteresowanym podmiotom oraz podjąć działania w celu 
pełnej realizacji zarządzenia. 

Ww. zasady mają zastosowanie w przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub uchylenia 
aktu. 

§47 

Ewidencję aktów prowadzą: 

1. stanowisko ds. samorządu, działalności gospodarczej i promocji gminy - dla uchwał rady, 
2 sekretarz - dla zarządzeń wójta, 
3. tajna kancelaria - dla zarządzeń dotyczących informacji niejawnych. 

Rozdział 10 

Organizacja załatwiania skarg i wniosków 

§48 
1. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu przed wszczęciem postępowania podlegają ewidencji 

w Rejestrze Skarg i Wniosków, zwanym dalej „Rejestrem" prowadzonym przez stanowisko 
ds. kadrowych. 

2 Skargę lub wniosek interesanci mogą przesyłać, złożyć osobiście lub wnieść ustnie 
do protokołu. 

3. Anonimy pozostawiane są bez odpowiedzi. 

§49 

1. Skarga, wniosek, po zarejestrowaniu w rejestrze jest przekazywana niezwłocznie właściwej 
merytorycznie komórce organizacyjnej w celu jej załatwienia. 

2 W przypadku, gdy sprawa należy do kompetencji różnych komórek organizacyjnych, wójt 
wyznacza do załatwienia sprawy referat, który zobowiązuje do sporządzenia odpowiedzi 
po uzyskaniu wyjaśnień i stanowisk pozostałych referatów. 

3. Ostateczna aprobata odpowiedzi na skargę, wniosek lub petycję należy do wójta, chyba, 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sawin 
Strona 41 



że wójt postanowi inaczej. 
4. Nadzór nad organizacją przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje sekretarz. 

§50 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków określa załącznik 3 do regulaminu. 

Rozdział 11 

Tryb i zasady realizowania zadań finansowanych ze środków pomocowych z Unii 
Europejskiej 

§51 
1. Referaty i samodzielne stanowiska pracy na wykonywanie powierzonych im zadań 

sporządzają projekty o pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł. 
2 Projekt opracowuje pracownik merytoryczny, w ramach zadań powierzonych mu zakresem 

czynności: 
1) na polecenie wójta, sekretarza, kierownika referatu, 
2) z własnej inicjatywy, po uzyskaniu aprobaty wójta. 

3. Projekt podlega wstępnej ocenie kierownika referatu nadzorującego pracę danego referatu, 
skarbnika i wójta. 

4. Referat Organizacyjny pozyskuje i gromadzi informacje o źródłach zewnętrznego 
finansowania zadań realizowanych przez urząd i przekazuje kierownikom referatów, 
przygotowuje i udostępnia informacje ogólne niezbędne do przygotowania projektów, 
organizuje konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i prowadzi promocję projektów 
w środkach masowego przekazu. 

§52 

1. Decyzję o złożeniu projektu w instytucji przyznającej środki finansowe, podejmuje wójt. 
2. Montaż finansowy danego projektu opracowują wspólnie wójt, pracownik nadzorujący 

projekt i skarbnik. 
3. Rejestr projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej prowadzi kierownik referatu 

Rozwoju, Obsługi Rady Gminy i Projektów Unijnych (SE). 

§53 

Po przyjęciu projektu do finansowania przez instytucję wdrażającą wójt: 

1. wyznacza imiennie: 
1) pracownika odpowiedzialnego za wykonanie projektu, określając w sposób szczegółowy 

zakres jego obowiązków i odpowiedzialności oraz jego zastępcę, 
2) pracownika nadzorującego realizowany projekt, określając w sposób szczegółowy zakres 

jego obowiązków i odpowiedzialności oraz jego zastępcę, 
2 określa: 

1) zasady prowadzenia kontroli finansowej projektu i obiegu dokumentacji, 
2) sposób prowadzenia ewidencji księgowej realizowanego projektu, 
3) prowadzenie audytu wewnętrznego, 
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3. wyznacza osobę odpowiedzialną za monitoring projektu, 
4. określa sposób postępowania z dokumentacją po rozliczeniu projektu 

jej udostępniania. 

§54 

Ewidencję rachunkowo-finansową projektu prowadzi Referat Finansowy. 

1. 

2 

3. 

2 

3. 

§55 

i zasady 

orzekazuje 

archiwum 

Po zakończeniu projektu i jego rozliczeniu, pracownik odpowiedzialny za projekt, 
całość dokumentacji dotyczącej projektu do archiwum zakładowego. 
Dokumentacja jest przechowywana przez okres określony w umowie, zawartej z podmiotem 
finansującym projekt, w odrębnej szafie i udostępniana na wniosek osób upoważnionych 
przez pracownika prowadzącego archiwum zakładowe. 
Fakt udostępnienia dokumentacji ewidencjonowany jest przez pracownika 
w rejestrze, prowadzonym odrębnie dla każdego projektu. 

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe 

§56 
Do pracowników urzędu w zakresie ich praw i obowiązków mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, 
poz. 1458 z późn. zm.). 
Wykaz obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników urzędu zawierają 
zakresy czynności. 
Na okres nieobecności w pracy pracowników, ich zastępców wyznaczają bezpośredni 
przełożeni. Przy zmianach personalnych pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych 
obowiązuje protokolarne przekazywanie zakresu pracy i obowiązków. 

§57 

Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do urzędu regulują: Kodeks Postępowania 
Administracyjnego oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw. 

3. 

§58 

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym sposób przyjmowania i obieg 
korespondencji, wewnętrzny obieg akt, załatwianie spraw, wysyłanie i doręczanie pism 
w sposób szczegółowy reguluje Instrukcja Kancelaryjna. 
W obiegu dokumentów należy przestrzegać następujących zasad: 
1) akta przechodzą przez niezbędne punkty zatrzymania, 
2) sprawy pilne (telegramy, faksy, faktury, e-maile) przedkłada się niezwłocznie, 
3) pisma i akty prawne oznacza się właściwymi pieczęciami. 
Obieg dokumentów finansowych reguluje Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania 
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dokumentów finansowych w urzędzie. 
4. Faktury i faktury korygujące VAT zewnętrzne rejestruje się w odrębnym Rejestrze 

prowadzonym na stanowisku pracy ds. księgowości i przekazuje za pokwitowaniem 
upoważnionym pracownikom urzędu. 

§59 

Wójt w drodze zarządzenia określi zakres upoważnień do wydawania i podpisywania 
„z upoważnienia wójta" decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 

§60 

1. Rej estry umów prowadzone są na stanowiskach pracy. 
2 Umowy oznacza się następująco: 

1) symbolem stanowiska z zaznaczeniem j ej rodzaj u, 
2) kolejnym numerem umowy, 
3) rokiem jej zawarcia. 

3. Każda strona umowy musi być parafowana przez osobę reprezentującą w umowie gminę lub 
osobę odpowiedzialną - ostatnia przez radcę prawnego/adwokata. 

4. Każda umowa, która wywołuje skutki finansowe dla swej skuteczności musi być 
zaakceptowana przez skarbnika. 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA Załącznik 1 do Regulaminu Organizacyjnego 

WOJT GMINY 

Referat 
Organizacyjny 

(RSG) 

Referat Finansowy 
(RFZ) 

Referat Podatkowy 
(RFP) 

Referat Rolnictwa i 
Gospodarki 

Komunalnej (RRG) 

Referat Budownictwu, 
Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i 
Obsługi Inwestycji (RBI) 

Urząd Stanu 
Cywilnego (USC) 

Referat Rozwoju, 
Obsługi Rady Gminy i 

Projektów Unijnych (SE) 

Stanowisko ds. 
obywatelskich 

(SO) 

Obsługa prawna 
(RP) 

Sekretarz Gminy 
Kierownik RSG 

(SG) 

Skarbnik Gminy 
Kierownik RFN 

(SKG) 

kierownik lcferatu 
( K I O ) 

Kiciownik referatu 
(RRG)' 

* Kierownik relcialti 
(RRG) 

Kierownik 1'r/ędu 
stanu cywilnego 

(USC) 

Kierownik rcfcialu 

Stanowisko ds. 
kadrowych (SK) 

Zastępca Skarbnika " 
Gminy 

•Zastępca Kierownika I 
._RFZJRFZ) i--' 

StdnuWibku d». 
i obsługi podatkowej ; i , 

( R F P ) .'! 

Stanowisko ds 
gospodarki 

i komunalnej (RRK) 

Stanowisko ds. ; 
obsługi inwestycji i j 
ochrony środowiska 11 

( R B O ) y 

Zastępca Kierownika 
! Urzędu Stanu 
I cywilnego (ZSC) 

Stanowisko ds. 
obsługi Rady gminy i 

działalności 
|Uispod:irc/cj (SR) 

Stanowisko ds. 
promocji gminy (SP) 

Ciłowin ksie?ow\ 
ds. budżetu 

(RGK) 

Sianów isko ds 
obsługi podatkowej 

(RFP) 

Konserwator 
wodociągów (l'\V) 

Stanowisko di 
inliastrukuiry 

technicznej (RBT) 

Stanowisko ds 
ewidenc|i ludności 

(UliL) 

Suuiowisko tls 
realizacji i ro/lie/ania 

projektów unijnych 
(SU) 

i Stanowisko ds. ? 
infonnatyki (SI> || 

Stanowisko ds 
księgowości i plac 

(RFA) 

Stanowisko ds 
wymiaru podatków i 

i opłat (RFW) 

Konserw atoi 
wodociągów (PW) 

Pracownik obsługi 
technicznej 

kanalizacji (RBK) 

Stanowisko ds 
oświaty (OS) 

Stanowisko ds 
księgowości i 
budżetu (RFF) 

Stanowisko ds. 
księgowości 

oodatkowej(RFG) ii 

Pracownik sprzątający 
park (Pl>) 

Piaeownik obsługi 
technicznej 

kanalizacji (RBK) 

Spi/ątaczka(PS) Stanowisko ds 
księgowości i 
budżetu (RFF) 

Pracownik obsługi 
technicznej 

kanalizacji (RBK) 

KICIow^a autobusu Stanowisko ds 
(PA) M księgowości i 

_ s.' . 1 budżetu ( R F F ) 

Konserwator (PK) Stanowisko ds. 
' i księgowości oświaty. 

i kultury (ROK) 

Obsłtiga kasy (RFK) , 



Załącznik 2 
do Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Sawin 

ZASADY K O N T R O L I WEWNĘTRZNEJ 

§ 1 

Kontrola pracowników dokonywana jest pod względem: 
1. legalności, 
2. gospodarności, 
3. rzetelności, 
4. celowości 
5. terminowości, 
6. skuteczności. 

§ 2 
Pracownicy są odpowiedzialni przed wójtem za wykonywanie zadań określonych dla 
poszczególnych stanowisk, a w szczególności za: 

1. zgodność z prawem opracowanych decyzji administracyjnych, zezwoleń, zarządzeń 
i innych dokumentów oraz projektów uchwał wnoszonych pod obrady rady, 

2. terminowe załatwianie spraw zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, 
instrukcją kancelaryjną oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi prowadzenia 
określonych spraw, 

3. dokładną znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na danym 
stanowisku pracy. 

§ 3 
Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie 
osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów 
naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości. 

§ 4 

W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli: 

1. bieżące - obejmujące czynności w toku, 
2. doraźne i problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu stanowiska pracy 

lub referatu, 
3. sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności 

w szczególności, ustalenie czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku 
postępowania kontrolowanego stanowiska pracy lub referatu. 

§ 5 
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne 

ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego stanowiska pracy, 
rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 1. 

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



3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. 
4. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, 

zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia 
kontrolowanych. 

§ 6 
Kontroli wewnętrznej dokonują: 

1. wójt i sekretarz - przy załatwianiu całokształtu spraw i decyzji, 
2. skarbnik - w zakresie wpływów i wydatków budżetowych. 

§ 7 

Kontrole wewnętrzne powinny być: 

1. połączone z instruktażem, 
2 zakończone wnioskami i zaleceniami. 

§ 8 
1. Z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3 sporządza się protokół 

pokontrolny w dwóch egzemplarzach, które otrzymują kontrolowany i kontrolujący 
lub dokonuje się zapisu w zeszycie kontroli wewnętrznej, zapoznając z jego treścią 
kontrolowanego. 

2. Protokół kontrolny powinien zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia 
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. 

3. Wyniki kontroli mogą być wykorzystane do: 
1) usuwania i zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości, uchybień, zaniedbań w pracy, 
2) organizowania dokształcaniapracowników, oceny pracowników samorządowych. 





Załącznik 3 
do Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Sawin | 

ZASADY PRZYJMOWANIA I 
ROZPATRYWANIA S K A R G I WNIOSKÓW 

§ 1 
1. Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy w każdy 

poniedziałek w godzinach od 9.00 do 14.00. 
2. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków 

jest dniem wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu. 
3. Informacja o godzinach i dniach przyjęć w sprawach skarg i wniosków wywieszona jest 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w siedzibach jednostek organizacyjnych 
Gminy Sawin. 

§ 2 
Sekretarz Gminy oraz pracownicy urzędu obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach 
skarg i wniosków codziennie, w dniach i godzinach pracy. 

§ 3 j 
1. Obsługę obywateli przyjmowanych przez wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi 

pracownik zatrudniony na stanowisku pracy ds. kadrowych. 
2. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kadrowych należy także: 

1) przyjmowanie skarg i wniosków kierowanych do organów gminy, 
2) prowadzenie „Rejestru skarg i wniosków", zawierającego następujące rubryki: 

a) liczba porządkowa, 
b) data wpływu, 
c) imię i nazwisko zainteresowanego, nazwa instytucji, redakcji, 
d) adres zainteresowanego, 
e) przedmiot skargi, wniosku, 
f) termin załatwienia, 
g) data załatwienia, 
h) komu zlecono załatwienie, 
i) sposób załatwienia, 
j) data wysłania zawiadomienia, 
k)kogo zawiadomiono, 
1) uwagi, j 

3) przekazywanie Przewodniczącemu Rady Gminy skarg na działalność wójta 
oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, po uprzednim zarejestrowaniu 
w wyżej wymienionym „Rejestrze". 

§4 
Rozpatrywanie skarg na pracowników urzędu należy do sekretarza gminy. Rozpatrywanie 
innych skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości wójta 
do pracowników urzędu, zgodnie z zakresem prowadzonych spraw. 

należy 



1. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje wójt a w czasie jego nieobecności sekretarz 
gminy. 

2. Pracownicy, którym przekazano skargę lub wniosek, obowiązani są zawiadomić 
pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kadrowych o sposobie załatwienia 
sprawy, przekazując, w sprawach skarg i wniosków, kopie odpowiedzi udzielonej 
zainteresowanemu. 

§ 6 
Odpowiedzi na skargi lub wnioski powinny być jasne i zwięzłe. W przypadku zajęcia 
negatywnego stanowiska w rozpatrywanej sprawie, odpowiedź musi zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie prawne i faktyczne. 

§ 7 
Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków należy stosować przepisy powszechnie 
obowiązujące, w szczególności rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

§ 8 
1. Bieżący nadzór nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg 

i wniosków obywateli sprawuje sekretarz gminy. 
2 Pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie skarg i wniosków 

obowiązani są egzekwować na bieżąco sposób i termin załatwienia skarg i wniosków 
przekazanych do załatwienia innym jednostkom organizacyjnym. 

§ 9 
1. Pracownicy urzędu zobowiązani są do wykorzystania materiałów zawartych w skargach 

i wnioskach w celu likwidacji źródeł powstawania skarg. 
2. Sekretarz gminy zobowiązany jest do wykorzystania inicjatyw i krytyki prasowej 

do usprawnienia pracy urzędu. 

§10 

1. Informacji środkom masowego przekazu udzielają: 
1) wójt, 
2) osoby upoważnione przez wójta. 


