
Zalqeznik do Zarzqdzenia Nr 2912009 
W6jla Gminy Zyrak6w 
z dnia 1Upea 2009r. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZJi,:DU GMINY W ZYRAKOWIE 

Rozdzial I. POSTANOWIENIA OGOLNE 

§ 1. 

Regulamin Organizacyjny Urz~du Gminy w Zyrakowie, zwany dalej Regulaminem, okresla: 
1.	 zakres dzialania i zadania Urz~du Gminy, zwanym dalej Urz~dem. 

2.	 organizacj~ Urz~du 

3.	 zasady fimkcjonowania Urz~du 

4.	 zakres dzialania kierownictwa Urz~du poszczeg61nych referat6w. (stanowisk pracy) 
w Urz~dzie. 

§ 2. 

Ilekroc w Regulaminie jest mowa 0: 

1.	 Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmin~ Zyrak6w, 
2.	 Radzie -nalezy przez to rozumiec Rad~ Gminy Zyrak6w 
3.	 W6jcie, Zast~pcy Wojta Gminy, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urz~du Stanu 

Cywilnego nalezy przez to rozumiec odpowiednio: W6jta Gminy Zyrak6w, Zast~pc~ W6jta 
Gminy Zyrak6w, Sekretarza Gminy Zyrak6w oraz Kierownika Urz~du Stanu Cywilnego 
w Zyrakowie. 

§ 3. 

1.	 Urzqd jest jednostk'l. budzetow'l. Gminy. 
2.	 Urz'l.d jest pracodawc'l. dla zatrudnionych w nim pracownik6w. 
3.	 Siedzib'l. Urz~du jest Zyrak6w. 

§4. 

1. Urz'l.d jest czynny w dniach roboczych w godzinach: 
a) poniedzialek - pi'l.tek 7°° _15°0 
2.	 Urz'l.d Stanu Cywilnego udziela slub6w w dniach roboczych Urz~du. 



Rozdzial II.
 
ZAKRES DZIALANIA i ZADANIA URZF,:DU
 

§ 5. 

1.	 LJrz'td stanowi aparat pomocniczy W6jta, Rady i jej komisji oraz innych organ6w 
funkcjonuj'tcych w strukturze Gminy. 

2.	 Do zakresu dzialania LJrzydu nalezy zapevmienie warunk6w nalezytego wykonywania 
spoczywaj'tcych na Gminie: 
a) zadaIi. wlasnych, 
b) zadaIi. zleconych 
c) zadaIi zleconych na podstawie porozumlema z organami administracji rZ'ldowej 

(zadaIi. powierzonych), 
d) zadaIi publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia miydzygminnego, 
e) zadaIi publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego 

zawartego z powiatem, kt6re nie zostaly powierzone gminnym jednostkom 
organizacyjnym, zwi'tZkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom 
na podstawie um6w. 

§ 6. 

I.	 Do zadaIi. LJrzydu nalezy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadaIi 
i kompetencji. 

2.	 W szczeg61nosci do zadaIi LJrzydu nalezy: 
a)	 przygotO\vywanie materia16w niezbydnych do podejmowania uchwaL wydawania 

decyzji, postanowieIi i innych akt6w z zakresu administracji publicznej 
oraz podejmowania innych czynnosci prawnych przez organy Gminy, 

b)	 wykonywanie - na podstawie udzielonych upowaznieIi -czynnosci faktycznych 
wchodz'tcych w zakres gminy, 

c) zapewnienie organom gminy mozliwosci przyjmowania, rozpatrywania oraz zalatwiania 
skarg i wniosk6w, 

d) przygotowywanie uchwalenia i \\iykonywania budzetu Gminy. oraz innych akt6w 
organ6w Gminy. 

e) realizacja innych obowi'tzk6w i uprawnien wynikaj'tcych z przepis6w prawa oraz uchwal 
organ6w Gminy. 

1) zapewnienie warunk6w organizacyjnych do odbywania sesji Rady. posiedzeIi jej Komisji 
oraz innych organ6w funkcjonuj'lcych w strukturze Gminy, 

g) prowadzenie zbioru przepis6w gminnych dostypnego do powszechnego wgl'ldu 
w siedzibie LJrzydu, 

•	 wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowi'lzuj'tcymi w tym zakresie 
przepisami prawa. a w szczeg61nosci: 

•	 przyjmowanie, rozdzial, przekazywanie i wysylanie korespondencji, 
•	 prowadzenie wewnytrznego obiegu akt, 
•	 przechowywanie akt, 
•	 przekazywanie akt do archiwum, 
•	 realizacja obowi'lzk6w i upra\\illieIi slu2'lcych LJrzydowi jako pracodawcy 

zgodnie z obowi'tZuj'lcymi w tym zakresie przepisami prawa pracy. 



§ 7. 

I.	 Skargi i wnioski przyjmuje W6jt w kazdy poniedzialek w godzinach od 9 00_15°°. 
2.	 Wszystkie skargi i wnioski wplywajqce do Urz~du oraz wnoszone ustnie do protokolu 

podlegajq zarejestrowaniu w rejestrze skarg i wniosk6w. 
3.	 Skargi i wnioski sqprzyjmowane i zalatwiane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisarni prawa. 

Rozdzial III.
 
ORGANIZACJA URZF;DU
 

§ 8. 

1.	 W sklad Urz~du wchodzq: 
a) Referat Finansowo - Podatkowy (FP) 
b) Referat Administracyjno - Organizacyjny (AO) 
c) Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IiGK) 
d) Referat Kultury, Promocji i Spraw Obywatelskich (KP) 

2.	 Referatami kierujq : 
a) Referatem Finansowo - Podatkowym - Kierownik 
b) Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej - Kierownik 
c) Referatem Kultury, Promocji i Spraw Obywatelskich - Kierownik 

3.	 Nadz6r nad Referatem Administracyjno-Organizacyjnym sprawuje Sekretarz. 
4.	 W razie potrzeby moze bye utworzone w referacie stanowisko Z-cy Kierownika. 

§ 9. 

Referaty dzielq si~ na stanowiska pracy: 
•	 jednoosobowe 
•	 wieloosobowe 

§ 10. 

Struktur~ organizacyjnq Urz~du okresla schemat organizacyjny, stanowiqcy Zahlcznik Nr 1 
do Regulaminu. 

Rozdzial IV.
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZF;DU
 

§ 11. 

Urzqd dziala wedlug nast~pujqcych zasad: 
I) praworzqdnosci, 
2) sluzebnosci wobec spolecznosci lokalnej, 
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 
4) jednoosobowego kierownictwa, 
5) kontroli wewn~trznej, 



6) podzialu zadml pomi~dzy kierownictwo Urz~du i poszczeg61ne Referaty oraz wzajemnego 
wsp61dzialania. 

§ 12. 

Pracownicy Urz~du w wykonywaniu swoich obowii(Zk6w i zadm\ Urz~du dzialajq 
na podstawie i w granicach prawa i obowiqzani sq d6 scislego jego przestrzegania. 

§ 13. 

Pracownicy Urz~du w wykonywaniu zadan Urz~du i swoich obowiqzk6w sq obowiqzani 
sluzyc Gminie i Panstwu. 

§ 14. 

I.	 Gospodarowanie srodkami rzeczowymi odbywa si~ w spos6b racjonalny, celowy 
i oszcz~dny, z uwzgl~dnieniem zasady szczeg61nej starannosci w zarzqdzaniu mieniem 
komunalnym. 
Zakupy i inwestycje dokonywane sq po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie 
z przepisami dotycz'lcymi zam6wien publicznych. 

§ 15. 

I.	 lednoosobowe kierownictwo zasadza si~ na jednolitosci poleceniodawstwa i sluzbowego 
podporzqdkowania, podzialu czynnosci na poszczeg61nych pracownik6w oraz ich 
indywidualnej odpowiedzialnosci za wykonanie powierzonych zadan. 

2.	 Urz~dem kieruje W6jt przy pomocy Zast~pcy W6jta, Sekretarza i Skarbnika, kt6rzy ponosz'l 
odpowiedzialnosc przed W6jtem za realizacje swoich zadm\. 

3.	 Kierownicy poszczeg61nych Referat6w kierujq i zarzqdzajq nimi w spos6b zapewniajqcy 
optyma[n'l realizacj~ zadan Referat6w i ponosz'l za to odpowiedzialnosc przed W6jtem. 

4.	 Kierownicy poszczeg61nych Referat6w Urz~du S'l bezposrednimi przelozonymi podleglych 
im pracownik6w i sprawuj'l nadz6r nad nimi. 

5.	 Zasady podpisywania pism przez W6jta i kierownik6w referat6w okresla Za1llcznik nr 2 
do Regulaminu. 

§ 16. 

1.	 W Urz~dzie dziala kontrola wewn~trzna, kt6rej celem jest zapewnienie prawidlowosci 
wykonywania zadan Urz~du przez poszczeg61ne Referaty i wykonywania obowi'lzk6w 
przez poszczeg61nych pracownik6w Urz~du, a takze zaklad6w i jednostek budzetowych. 

2.	 Szczeg610we zasady kontroli wewn~trznej w Urz~dzie - okreSla Za1llcznik nr 3 
do Regulaminu. 

§ 17. 

1.	 Referaty realizujq zadania wynikaj'lce z przepis6w prawa i Regulaminu w zakresie 
ich wlasciwosci rzeczowej. 

2.	 Referaty sq zobowiqzane do wsp61dzialania z pozostalymi kom6rkami organizacyjnymi 
Urz~du, w szczeg61nosci w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 



Rozdzial V.
 
ZAKRESY ZADAN WOJTA, ZASTFtPCY WOJTA,
 

SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY
 

§ 18.
 

Do kompetencji W6jta naleZy w szczeg6lnosci:
 
I) kierowanie biezqcymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnqtrz oraz prowadzenie 

negocjacji w sprawach dotyczqcych Gminy, 
2) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodziq oraz og!oszc:nie i odwo!anie 

pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, 
3) podejmowanie czynnosci w sprawach nie cierpiqcych zw!oki zwiqzanych z bezposrednim 

zagrozeniem, 
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 

o ile przepisy szczeg61ne nie stanowiq inaczej. 
5) udzielanie pe!nomocnictw w sprawach nalezqcych do jego wY!qcznej kompetencji, 
6) niezw!oczne og!aszanie uchwa!y budzetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie 

przewidzianym dla przepis6w prawa miejscowego 
7) przedk!adanie uchwa! Rady i zarzqdzen stosownie do kompetencji, Wojewodzie 

lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
8) nadzorowanie realizacji budzetu, 
9) sk!adanie jednoosobowo oswiadczen woli, zwiqzanych z prowadzeniem biezqcej dzia!alnosci 

Gminy, 
IO)zatrudnianie i zwalnianie kierownik6w gminnychjednostek organizacyjnych, 
ll)wykonywanie uprawnien zwierzchnika s!uzbowego i kierownika zak!adu w rozumlemu 

kodeksu pracy w stosunku do pracownik6w Urz«du, 
12)nadzorowanie wykorzystania mienia komunalnego zgodnie z jego przeznaczemem 

oraz sk!adanie w tych sprawach wniosk6w i propozycji Radzie, 
13)wykonywanie uchwa! Rady oraz sk!adanie sprawozdan w tym zakresie, 
14)wydawanie zarzqdzen wewnqtrzorganizacyjnych, w tym wprowadzajqcych w zycie 

regulaminy wewn«trzne dotyczqce dzia!alnosci Urz«du np. instrukcj« obiegu dokument6w, 
instrukcj« inwentaryzacyjnq, instrukcj« kasowq, regulaminy funduszu nagr6d, socjalnego 
i mieszkaniowego, regulaminu pracy itp.. 

15)wykonywanie zadan wynikajqcych z ustawy 0 samorzqdzie gmmnym oraz innych ustaw 
okrdlajqcych jego uprawnienia, 

16)wykonywanie zadan szefa obrony cywilnej Gminy, 
17)przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosk6w, 
18)wsp6!dzia!anie z Wojewodq przy wykonywaniu zadan zIeconych z zakresu administracji 

rzqdowej w ramach podpisanych porozumien, 
19) uczestniczenie w pracach zwiqzk6w i porozWl1 ien komunalnych, 0 ile Rada nie wyznaczy 

innego przedstawiciela, 
20)wykonywanie innych zadan i czynnosci zastrzezonych dla W6jta w przepisach szczeg61nych. 

§ 19. 

1.	 Zast",pca W6jta podejmuje czynnosci kierownika Urz«du pod nieobecnosc W6jta 
lub wynikajqcej z innych przyczyn niemoznosci pe!nienia obowiqzk6w przez W6jta 
oraz nadzoruje prace referat6w. 

2. Z-ca W6jta ;
 
1) sprawuje nadz6r nadjednostkami organizacyjnymi Gminy tj. GZEAS. GaPS, TOBiK,
 
2) monitoruje mozliwosci pozyskiwania srodk6w ze tr6de! zewn«trznych,
 
3) wykonuje inne zadania na polecenie lub z upowaznienia W6jta.
 



§ 20. 

1.	 Do zadan Sekretana naleZy w szczeg61nosci: 
I)	 zape\'lnienie zgodnosci dzialania Urz'tdu z obowi<jZujitcymi przepisami prawa. 
2) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urz'tdu. 
3) sprawowanie biezitcego nadzoru i kontroli dyscypliny pracy, 
4)	 przeglitdanie korespondencji wplywajitcej do Urz'tdu oraz przydzielanie jej do zalatwienia 

wlasciwym kierownikom referat6w, 
5)	 nadzorowanie wlasciwego stosowania przepis6w instrukcji kancelaryjnej, 
6) opracowywanie zakres6w czynnosci dla kierownik6w referat6w i samodzielnych stanowisk 

pracy, 
7) opiniowanie opracowanych przez kierownik6w referat6w zakres6w czynnosci dla podleglych 

im pracownik6w, 
8) prowadzenie rejestru skarg i wniosk6w, 
9) inicjowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownik6w Urz'tdu, 
1O)organizowanie i wsp61udzial przy opracowywaniu przez inne kom6rki organizacyjne Urz'tdu 

'-, 

projekt6w uchwal Rady z wyjittkiem uchwal dotyczitcych budzetu Gminy oraz zarzitdzen 
porzitdkowych. 

II )przyjmowanie ustnych oswiadczen ostatniej woli spadkodawc6w (testamenty), 
12)pelnienie obowiitzk6w pelnomocnika ds. wybor6w wynikajqce z Porozumienia zawartego 

spomi'tdzy W6jtem, a Krajowym Biurem Wyborczym, 
13)kompletowanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zewn'ttrznych oraz nadzorowanie 

tenninowego wykonania zalecen pokontrolnych, 
14)prowadzenie powierzonych przez W6jta spraw Gminy, 
IS) wykonywanie czynnosci z zakresu prawa pracy wobec w6jta zgodnie z art.8 ust.2 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008r. 0 pracownikach samorzitdowych. 
16)prowadzenie spraw kadrowych. 
17)kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepis6w 0 ochronie tych 

infonnacji, 
18)opracowanie planu ochrony Urz'tdu i nadzorowanie jego realizacji, 
19)szkolenie pracownik6w w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
20)sprawowanie bezposredniego nadzoru nad dzialalnosciq Referatu Administracyjnego

Organizacyjnego, 
21) zast'tpowanie W6jta i Zast'tpcy w czasie ich nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia 

przez nich obowiqzk6w. 
22)wykonywanie innych prac zleconych dorainie przez W6jta 
2.	 W ramach swoich zadml Sekretarz Gminy uprawniony jest do wydawania polecen 

sluzbowych wszystkim pracownikom Urz'tdu Gminy. 

§ 21. 

1. Do zadan Skarbnika naleZy w szczeg61nosci:
 
I) opracowywanie projekt6w budzetu Gminy,
 
2) dokonywanie biezitcej oceny i analizy realizacji budzetu Gminy,
 
3) prowadzenie i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
 
4) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdan 0 sytuacji finansowej Gminy
 

oraz zglaszanie swoich propozycji W6jtowi i Radzie,
 
5) prowadzenie rachunkowosci jednostki,
 
6) wykonywanie dyspozycji srodkami pieni'tznymi.
 



7) dokonywanie wst«pnej kontroli zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych z 'planem 
finansowym, 

8) dokonywanie wst«pnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokumentow dotycz'lcych 
operacji gospodarczych i finansowych, 

9) udzielanie kontrasygnaty do czynnosci prawnych powoduj'lcych powstanie zobowi'lzan 
pieni«znych Gminy, 

IO)opiniowanie decyzji wywoluj'lcych skutki finansowe dla budzetu Gminy, 
11) opracowywanie ukladu wykonawczego budzetu, 
12)opracowywanie sprawozdania rocznego z ,",ykonania budzetu oraz informacji 0 przebiegu 

wykonania budzetu za I polrocze danego roku, 
13) przestrzeganie dyscypliny finansow publicznych oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez 

pracownikow Urz«du, kierownikow jednostek organizacyjnych Gminy. a takZe osoby 
odpowiedzialne za gospodarowanie srodkami publicznymi przekazywanymi podmiotom 
spoza sektora finansow publicznych w tym w szczegolnosci: 
a) nadzorowanie prawidlowego ustalania naleznosci budzetu, 
b) sprawowanie nadzoru nad termino,",ym regulowaniem zobowi'lzan Gminy, 
c) nadzor nad wlasciwym przestrzeganiem i rozliczaniem inwentaryzacji, 
d) opracowywanie projektow uchwal Rady i zarz~zen W6jta w zakresie gospodarki 

finansowej, 
e)opracowywanie instrukcji w zakresie polityki rachunkowosci, planu kont, inwentaryzacji, 

obslugi kasowej, obiegu dokumentow ksi«gowych i innych, 
14) wspolpraca w przygotowywaniu wniosk6w 0 uzyskanie srodk6w z funduszy pomocowych, 
15) realizacja ustawy 0 dochodach Gminy, 0 finansach publicznych, 0 podatkach i oplatach 

lokalnych, oplacie skarbowej oraz innych aktow prawnych dotycz'lcych finansowej 
dziala1nosci Gminy, 

16) wykonywanie innych prac dorainie zleconych przez Wojta. 
2.	 Skarbnik jest glownym ksi«gowym Budzetu Gminy, W przypadku jego nieobecnosci lub 

niemoznosci pelnienia przez niego obowi<tZkow, prac'l kieruje wyznaczony przez Skarbnika 
pracownik, ktory dziala w jego imieniu w zakresie udzielonego mu upowaznienia, 

3,	 W ramach w/w zakresu Skarbnik Gminy jest uprawniony do wydawania stosownych polecen 
wszystkim pracownikom Urz«du, 

§ 22. 

Do zadan Kierownika Urzlldn Stann Cywilnego naleZy w szczegolnosci: 
1)	 prowadzenie ksi<tg stanu cywilnego i rejestrow pomocniczych dotycz'lcych urodzen, 

malzenstw, zgonow oraz dokumentacji zbiorowej tych akt, 
2)	 sporz'ldzanie tresci akt6w urodzen, malzenstw i zgonow oraz wydawanie zaswiadczen, 

odpisow lub potwierdzonych kserokopii dokumentow znajduj'lcych si« w tych aktach. jak 
rowniez wydawanie odpisow mi«dzynarodowych, 

3) przyjmowanie zaswiadczen stanowi'lcych podstaw« do sporz'ldzania aktu malzenstwa 
zawartego w sposob okreslony wart, 1 §2 i § 3 Kodeksu Rodzinnego i opiekUllczego, 

4) wydawanie zaswiadczen 0 zdolnosci prawnej do zawarcia malzenstwa za granic'l przez 
obywatela polskiego, 

5) prowadzenie post«powania administracyjnego i orzekanie w sprawach rejestracji stanu 
cywilnego, wtym: 
a) przyjmowanie zapewnien 0 braku okolicznosci wyl'lczaj'lcych zawarcie malzenstwa oraz 

oswiadczen 0 wst'lPieniu w zwi<tZek malzenski, 
b) przyjmowanie oswiadczen 0 nazwiskach, ktore b«d'l nosily osoby i ich dzieci 

po zawarciu malzenstwa. 



c)	 przYimowanie oswiadczen 0 powrocie malzonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego 
przed zawarciem malzenstwa, 

d) przYimowanie oswiadczen 0 uznaniu dziecka, 
e) przyjmowanie oswiadczen 0 zmianie imienia dziecka wplsanego do aktu w chwili 

jego sporz'ldzenia, 
f) przyjmowanie oswiadczen porz'ldkuj'lcych wydawanie odpis6w w sytuacji, gdy przez 

szereg lat wydawane byly odpisy z r6zn'lpis0Wnia imienia, 
g)	 przyjmowanie oswiadczen 0 nadaniu dziecku nazwiska ml(za matki oraz przyjmowanie 

innych oswiadczen przewidzianych w ustawie prawo 0 aktach stanu cywilnego i kodeksie 
rodzinnym i opiekuilczym, 

h)	 wpisanie do aktu urodzenia imienia dla dziecka w sytuacji, gdy rodzice dziecka przy 
sporz'ldzaniu aktu nie dokonali wyboru imienia oraz odmowa oswiadczenia 0 wyborze 
dla dziecka wil(cej niz dw6ch imion, imienia osmieszaj'lcego, nieprzyzwoitego, w formie 
zdrobnialej lub nie pozwalaj'lcego odr6mic p!ci dziecka, 

i)	 sporz'ldzanie odpis6w akt6w urodzen, malzenstw i zgon6w oraz uwierzytelnianie 
fotokopii lub kserokopii odpisu aktu na podstawie przedstawionego oryginalu odpisu 
aktu stanu cywilnego, 

j) rozpatrywanie podan dotycz'lcych zawarcia malZenstwa przed uplywem terminu 
wyczekiwania, 

k)ustalanie, odtwarzanie i uzupelnianie tresci aktu stanu cywilnego a takZe prostowanie 
oczywistych bll(d6w pisarskich w aktach stanu cywilnego, 

I)	 wpisywanie i odtwarzanie aktu stanu cywilnego sporZ'ldzonego za granic'l oraz ustalanie 
aktu stanu cywilnego, jezeli zdarzenie nast'lPilo za granic'l i nie zostalo zarejestrowane 
w zagranicznych ksil(gach stanu cywilnego, 

m) nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego w formie wzmianek dodatkowych 
a podstawie prawomocnych orzeczen s'ldu, decyzji administracyjnych, odpis6w akt6w 
stanu cywilnego, oswiadczen, protokol6w i dokument6w pochodz'lcych od organ6w 
pailstwa obcego oraz przypisk6w, czyli informacji 0 innych aktach stanu cywilnego 
dotycz'lcych danej osoby, znajduj'lcych sil( pod jej aktem stanu cywilnego oraz 
prowadzenie innych spraw zwi'lzanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu 
cywilnego, 

6)	 organizowanie uroczystej formy zawierania malzenstw - celebrowanie ceremonii, 
7)	 przechowywanie ksi<tg i akt zbiorowych w nalezycie urz'ldzonym archiv,um zabezpieczonym 

przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradziez'l i dostl(pem os6b trzecich oraz zapewnienie 
wlasciwej konserwacji ksi'lg stanu cywilnego i innych dokument6w stanowi'lcych archiwum 
USC, 

8) wsp61praca praz przekazywanie ksi<tg ponad stuletnich wraz z aktami zbiorowymi 
do Archiwurn Pailstwowego w Krakowie Oddzial w Rzeszowie, 

9) organizowanie jubileuszy dlugoletniego pozycia malzeliskiego oraz wystl(powanie 0 nadanie 
odznaczen jubileuszowych, 

IO)wprowadzanie do komputerowej bazy danych akt6w stanu cywilnego, nadz6r nad prac'l 
systemu oraz aktualizowanie oprogramowania USC, 

II )prowadzenie rejestru oraz wydawanie decyzji zwi'lZanych ze zmian'l imion i nazwisk oraz 
ustaleniem pisowni imion i nazwisk oraz zawiadamianie 0 zmianie imienia i nazwiska 
wlasciwych organ6w okreslonych przepisami prawa, 

12)zawiadamianie wlasciwych dla ewidencji ludnosci urzl(d6w 0 zarejestrowanych w USC 
zdarzeniach maj'lcych wplyw na stan cywilny os6b, 

13)wsp61praca z organami scigania, organami wymiaru sprawiedliwosci oraz Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych i plac6wkami konsularnymi RP w sprawach zwi'lzanych 
z dzialalnosci'lUSC i prowadzenie korespondencji w tym zakresie, 



14)zbieranie informacji statystycznych, sporzqdzanie zestawieil zbiorczych, ich' analiza 
i prowadzenie sprawozdawczosci statystycznej GUS oraz wsp61dzialanie z Rzqdowym 
Centrum Informatycznym PESEL, 

15)\';)"",ieszanie ogloszeil 0 ustanowieniu kuratora dla strony, kt6rej miejsce pobytu nie jest 
znane, 

16)powiadamianie sqdu opiekuilczego 0 zdarzeniu uzasadniajqcym wszcz«cie post«powania 
z urz«du oraz ustanowienie pelnomocnika w sprawach 0 przysposobienie, 

17)skladanie na wezwanie sqdu urz«dowo poswiadczonych doktunent6w w celu odtworzenia akt 
sqdowych. 

Rozdzial VI.
 
PODZIAL ZADAN POMIF,:DZY REFERATAMI
 

§ 23, 

Do wspolnych zadan Referatow nalet)' w szczegolnosci: 
I)	 prowadzenie post«powania administracyjnego i przygotowywanie material6w oraz projekt6w 

decyzji administracyjnych, a takZe wykonywanie zadail wynikajqcych z przepis6w 
o post«powaniu egzekucyjnym wadministracji, 

2) pomoc Radzie, wlasciwym rzeczowo komisjom Rady, W6jtowi i jednostkom pomocniczym 
Gminy w wykonywaniu ich zadail, 

3) wsp61dzialanie ze Skarbnikiem przy opracowywanlU material6w niezb«dnych 
do przygotowania projektu budzetu Gminy, 

4) przygotO\vywanie sprawozdail, ocen, analiz i biezqcych informacji 0 realizacji zadail, 
5) wsp61dzialanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodo\';ego 

pracownik6w danego referatu, 
6) przecho\\)'wanie akt, 
7) stosowanie obowiqzujqcego jednolitego rzeczowego wykazu akt, 
8) stosowanie zasad dotyczqcych wewn«trznego obiegu akt, 
9) prowadzenie rejestr6w skarg, wniosk6w i list6w wplywajqcych do danego referatu, 
IO)prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany referat podail kierowanych przez obywateli 

do innych organ6w, 
11 )usprawnianie wlasnej organizacji, metod i form pracy, 
12)\\)'konywanie zadail przekazanych do realizacji przez W6jta, Sekretarza i Skarbnika, 

§ 24. 

Do zadan Referatu Finansowo - Podatkowego w szczegolnosci nalet)': 
I) prowadzenie ksiqg rachunko\';)'ch budzetu Gminy, Urz«du Gminy material6w funduszy 

pomocowych, 
2) przygotowywanie material6w niezb«dnych do uchwalenia budzetu Gminy oraz podjycia 

uchwal budzeto\\)'ch, 
3)	 udzielanie pomocy W6jtowi w wykonywaniu budzetu Gminy, 
4)	 zapewnianie obslugi finansowo-ksi«gowej i kasowej budzetu Gminy i Urz«du Gminy, 
5)	 uruchamianie srodk6w finansowych dla poszczeg61nych dysponent6w budzetu Gminy, 
6) przygoto\';'YWanie material6w niezb«dnych do wykonania obowi'lzk6w z zakresu 

sprawozdawczosci, 
7) prowadzenie ewidencji srodk6w trwalych, pozostalych srodk6w trwalych, wartosci 

niematerialnych i prawnych, dokonywanie umorzeil srodk6w trwalych, 
8)	 rozliczanie inwentaryzacji, 
9) dokonywanie wyceny aktyw6w oraz pasyw6w i ustalanie wyniku finansowego, 



I0) sporz~dzanie sprawozdait finansowych jednostkowych i l~cznych, 

ll)sporz~dzanie sprawozdait budzetowych (miesi~cznych, kwartalnych, polrocznych 
i rocznych), 

12)prowadzenie kont pozabudzetowych: 
a) Fundusz Swiadczeit Socjalnych, 
b) Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska, 
c) konta depozytowe 

13)prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedazy towarow i uslug podlegaj~cych opodatkowaniem 
podatkiem VAT, 

14)prowadzenie zaangazowania wydatkow budzetowych i prowadzenie ewidencji wydatkow 
strukturalnych. 

15)prowadzenie ewidencji wydatkow inwestycyjnych oraz kontrola prawidlowego rozliczania 
inwestycj i zakonczonych, 

16)sporz~dzanie list plac, kart wynagrodzen pracownikow Urz~du. 

17) sporz~dzanie sprawozdait z funduszu plac, 
18)prowadzenie dokumentacjijako platnika skladek dotycz~cej ZUS. US, PFRON 
19)przygotowanie dokumentacji dla celow rentowych i emerytalnych, 
20)wydawanie zaswiadczeit 0 wysokosci zarobkow, 
21)prowadzenie ewidencji podatnikow i inkasentow, 
22)wymiar l~cznego zobowi<jZania pieni~znego oraz dokonywanie zmlan w podatkach 

na podstawie skladanych deklaracji, intormacji oraz zawiadomieit, 
23)prowadzenie ewidencji ksi~gowej podatkow, 
24)realizowanie powszechnosci opodatkowania poprzez dokonywanie kontroli podatkowych, 
25)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod wzgl~dem zgodnosci ze stanem prawnym 

i rzeczywistym deklaracji i intormacji podatkowych skladanych organowi podatkowemu, 
26)przygotowywanie aktow administracyjnych dotycz~cych podatkow i opla!' 
27)podejmowanie czynnosci zmierzaj~cych do egzekucji administracyjnej zobowi~zait 

pieni~znych oraz post~powania zabezpieczaj~cego, 

28)prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytulow wykonawczych, 
29)przygotowywanie danych do projektow aktow dotycz~cych podatkow i oplat, 
30) przygotowywanie sprawozdait z zakresu podatkow, 
31 )wydawanie zaswiadczeit 0 stanie maj~tkowym. 0 niezaleganiu i 0 oplacaniu skladek na 

Fundusz Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow. 
32)realizacja zadania zleconego zwi<jZanego ze zwrotem cz~sci podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju nap~dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sporz~dzanie 

sprawozdait w tym zakresie, 
33)prowadzenie ewidencji dzialalnosci gospodarczej. 

§ 25. 

Do zadan Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, nalezll sprawy dotyczllce 
w szczeg6lnosci: 
I) administrowania, gospodarowania i zarz~dzania gminnym zasobem lokalowym 

oraz nieruchomosciami budynkowymi, 
2) dodatkow mieszkaniowych, 
3) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zast~pczych oraz zapewnienia w razie 

potrzeby czasowego zakwaterowania osob zwolnionych z zakladow kamych, 
4) zarz~du nieruchomosciami wspolnymi, 
5) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutkow samowoli lokalowej, 
6) stawek czynszow i oplat za 10kale i nieruchomosci budynkowe, 
7) tworzenia i utrzymywania teren6w zielonych. 



8) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,
 
9) oswietlenia ulicznego,
 
10)lowiectwa,
 
II)zwa1czania zarazliv.ych chor6b zwierz«cych,
 
12) v.ydawanie zezwolen na usuwanie drzew i krzew6w,
 
13)v.ymierzanie kar pieni«ZI1ych za samowolne usuwanie drzew i krzew6w,
 
14)prognozowanie i prograrnowanie w zakresie ochrony srodowiska,
 
15) gospodarowanie srodkami finansowymi GFOS,
 
16) zakup i rozprowadzenie materialu zadrzewieniowego,
 
17)wydawanie decyzji 0 uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji przedsi«wzi«c,
 
18)wydawanie opinii dotycz~cych:
 

a) miejsca i sposobu gromadzenia odpad6w, 
b) sposobu post«powania z odpadami innymi niz niebezpieczne wytwarzane w ilosci od 1 

do 1.000 rocznie, 
c) egzekwowania obowiilZk6w wlasciwego gospodarowania odpadami stalymi i cieklymi 

wynikaj~cymi z ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku, 

19)realizowanie zadan wynikaj~cych z zakresu ochrony przyrody w tym: 
a) prowadzenie gminnego rejestru obiekt6w przyrodniczych obj«tych ochron~. 

b) ustanawianie parku wiejskiego, okreslenie jego granic, oraz sposobu wykonywania 
.J)chrony, 

c) podawanie do publicznej wiadomosci zarz~dzen 0 obj«cia ochronq obiekt6w 
przyrodniczych, 

20)ochrony grunt6w rolnych i lesnych w tym: 
a) v.yst"powanie z wnioskami 0 przeznaczaniu grunt6w na cele nierolnicze lub nielesne, 
b) opiniowanie w sprawach rekuhywacji i zagospodarowania grunt6w, 

21)nasiennictwa, wtym: 
a) nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego niszczenie zasiew6w lub nasadzen 

o nieodpowiedniej zdrowotnosci, 
b) przyjmowanie i przekazywanie inforrnacji 0 pojawieniu si" chor6b i szkodnik6w roslin 

uprawnych i chwast6w i 0 sposobie ich zwalczania, 
22) zwalczania zarazliwych chor6b zwierz"cych, 
23)podejmowanie dzialari z zakresu ustawy 0 ochronie zwierzqt, 
24)wydawanie zezwolen na utrzymywanie ps6w rasy uznanej za agresywn~, 

25)prowadzenie spraw z zakresu uprawy maku i konopi, 
26)spisywanie zeznan swiadk6w i v.ydawanie zaswiadczen celem zaliczenia okres6w pracy 

w gospodarstwie rolnym, 
27)uzgadnianie limit6w zalesien, 
28)przygotowywanie uchwal dotyczqcych przeznaczenia grunt6w rolnych pod zalesienie. 
29)gospodarki wodnej w tym: 

a) rozstrzygania spor6w wodnych i wydawania decyzji w tych sprawach. 
b) nakazywanie wlaScicielom gruntu przywr6cenie do stanu poprzedniego wody 

lub wykonanie urz~dzen zapobiegaj~cym szkodom, 
c) wsp61dzialanie z kom6rk~ zarz~dzania kryzysowego w realizacji zadan ochrony przed 

powodzi~ oraz suszq, 
30) ochrony powietrza atmosferycznego, 
31) gospodarowaniem i zarz~dzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi 

w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudow", w tym ich zbywania, oddawania 
w uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie, dzierzaw«, najem, uzyczenie, w trwaly zarz~d oraz 
ich przekazywaniem na cele szczeg61ne, 

32)zlecanie ustalenia ich wartosci, oraz ustalenia cen i oplat za korzystanie z nich, 



33)organizowaniem przetarg6w na zbywanie prawa wlasnosci, prawa uzytkowania wieczystego 
nieruchomosci stanowiqcych wlasnosc gminy, 

34)nabywaniem nieruchomosci niezb,dnych dla realizacji zadan Gminy, 
35) komunalizacj ~ grunt6w, 
36)prowadzeniem ewidencji grunt6w komunalnych, 
37)tworzeniem gminnego zasobu nieruchomosci i gospodarowanie mml zgodnie z zasadami 

okreslonymi w przepisach obowi~zuj~cego prawa, 
38)wyposazaniem grunt6w w urz~dzenie komunalne, 
39)wykonywania prawa pierwokupu, 
40)przygotowywanie i prowadzenie inwestycji gminnych w zakresie infrastruktury 

oraz budownictwa komunalnego, szkolnego i remont6w, 
41 )przygotowywanie projekt6w rozstrzygni,c, wniosk6w i stanowisk organ6w Gminy, 

dotyczqcych zaliczenia dr6g i ulic do poszczeg6lnej kategorii, 
42)budowa, modernizacja, ochrona dr6g i obiekt6w mostowych, 
43 Jokreslanie szczeg6lnego korzystania z dr6g w tym wykorzystywania pas6w drogowych 

na cele niekomunikacyjne, 
44)regulacja stanu prawnego dr6g gminnych i lokalnych ulic, wydzielanie i zakup grunt6w 

pod drogi gminne, 
45) koordynacj a i obsluga wsp61pracy z innymi zarz~dcami dr6g publicznych, 
46)prowadzenie spraw zwi~zanych z dokonywaniem zam6wien publicznych: 

a) prowadzenie rejestru zam6wien,
 
b) udzielanie zam6wien,
 
c) sporzlldzanie um6w,
 

47)opracowywanie wniosk6w 0 dotacje i pozyczki, rozliczanie pozyskanych srodk6w, 
48)przygotowywanie materia16w do dokument6w planistycznych Gminy, 
49)wdrazanie ustalen "Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy", koordynacja i obsluga dzialan zwi~zanych z opiniowaniem uzgadnianicm 
i oglaszaniem dokument6w planistycznych, 

50)koordynacja i obsluga dzialan zwi~zanych z wprowadzaniem zadan rz~dowych 

i wojew6dzkich do miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, 
51 )przechowywanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wydawanie 

odpis6w i wyrysow, 
52)prowadzenie i aktualizacja rejestru Miejscowych Plan6w Zagospodarowania Przestrzennego, 
53)ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wynikow 

tej oceny, 
54)dokonywanie analiz wniosk6w w sprawie sporz~dzenia 1ub zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego, 
55)prowadzenie spraw zwiqzanych z roszczeniami finansowymi wynikaj~cymi z ustalen MPZP 

oraz ustalania oplat adiacenckich od wzrostu wartosci nieruchomosci, 
56)ustalanie obszar6w, dla kt6rych istnieje ustawow)' obowi~zek sporzqdzania MPZP 

do realizacji lokalnych ce16w publicznych, 
57)prowadzenie spraw zwiqzanych z ustalaniem warunk6w zabudowy zagospodarowania terenu, 

prowadzenie rejestru decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
58)rejestrowanie decyzji dotycz~cych zagospodarowania terenu, w)'dawanych przez inne organy 

administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodnosci z ustalonymi warunkami zabudow)' 
i zagospodarowania trenu, 

59)prowadzenia rozgraniczell nieruchomosci, przygotowanie postanowien 0 wszcz,ciu decyzji 
o rozgraniczeniu lub umorzeniu, prowadzenie podzialu nieruchomosci, opiniowanie 
wst,pnych projekt6w 0 zgodnosci z MPZP, przygotowanie decyzji zatwierdzaj~cej projekty 
podzial6w na wniosek stron i z urz,du. Uzgadnianie odszkodowan za dzialki przej,te 
pod drogi gminne, ustalanie oplat adiacenckich, 



60)scalanie i podzial nieruchomosci, analiza i przygotowanie post\?Powaft uchwal 
oraz wniosk6w do S'ldu w sprawie scalania, 

61) sporz'ldzanie kosztorys6w przed i powykonawczych, 
62)prowadzenie spraw zwi'lzanych z ustalaniem nazw miejscowosci, obiekt6w 

fizjograficznych oraz numeracji nieruchomosci, 
63)opracowywanie program6w gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych 

i prognostycznych, 
64)analizowanie i diagnozowanie zjawisk spolecznych i gospodarczych wyst\?puj'lcych 

na obszarze Gminy i gmin s'lsiednich, 
65)przygotowywanie wniosk6w 0 dofinansowanie inwestycji ze srodk6w unijnych i krajowych. 

§ 26. 

Do zadan Referatu Kultury, Promocji i Spraw Obywatelskich nalezy w szczego]nosci 
prowadzenie spraw z zakresu: 
1) prowadzenie dzialalnosci kulturalnej poprzez organizowanie i wsp6lorganizowanie imprez 

kulturalnych na terenie gminy, 
2) coroczne opracowywanie Gminnego Kalendarza Imprez Kulturalnych w porozumlemu 

z instytucjami kultury dzialaj'lcymi na terenie gminy, 
3) prowadzenie ewidencji ( rejestru ) instytucji i plac6wek kultury dzialaj'lcych na terenie 

gminy, 
4) inspirowanie dzialan w zakresie wsp6lpracy pomi\?dzy gmin'l, plac6wkami oswiatowymi, 

instytucjarni kultury i stowarzyszeniami odnosnie prowadzenia dzialalnosci kulturalnej . ... 
1 promocYJneJ gmmy, 

5) podejmowanie przedsi\?wzi\?c promocyjnych we wsp6lpracy z zainteresowanymi 
podmiotami, 

6) opracowywanie oraz udzial w opracowywaniu przez inne podmioty material6w ( biuletyny. 
foldery, mapy ) promuj'lcych gmin\?, 

7) udzial w wystawach, konferencjach i innych imprezach poswi\?conych promocji gminy. 
8) biez'lce prowadzenie strony intemetowej gminy oraz wsp6lpraca z innymi podmiotami 

(instytucjarni kultury, jednostkarni organizacyjnymi) przy jej opracowywaniu, 
9) wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej na zasadach okrdlonych 

przepisami prawa, 
IO)opracowywanie i wydawanie Kuriera Gminnego (miesi\?cznika informacyjnego Gminy 

Zyrak6w), 
II )podejmowanie dzialaft maj'ICych na celu propagowanie turystycznych walor6w gminy 
12)( zabytki, sciezki przyrodnicze, sciezki historyczne ), 
13)powadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych dzialaj'lcych na terenie gminy, 
14)wsp6lpraca z gospodarstwami agroturystycznymi w rarnach dzialaft promocyjnych gminy, 
15)wsp6lpraca z organizacjami pozarz'ldowymi dzialaj'ICymi na terenie gminy przy realizacji 

wsp61nych przedsi\?wzi\?c, 
I6)koordynowanie spraw zwi'lzanych z przynaleznosci'l gminy do stowarzyszen i zwi'lzk6w, 
17)organizowanie dzialalnosci w zakresie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich 

warunk6w materialno-technicznych dla jej rozwoju, 
18) popularyzacja walor6w rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunk6w 

materialno-technicznych dlajej rozwoju, 
19)wsp6ldzialanie z plac6wkarni oswiatowymi i innymi podmiotami w zakresie kultury 

fizycznej i sportu, 
20)wsp6lpraca z jednostkami organizacyjnymi innymi instytucjami wykonuj'lcymi zadania 

gminy w zakresie ochrony zdrowia, 



21) prowadzenie dzialail zwi,!zanych z profilaktyk,! i rozwiijZywaniem problem6w alkoholowych 
oraz integracji spolecznej os6b uzaleznionych od alkoholu, 

22)opracowywanie gminnego programu profilaktyki i rozwi,!zywania problem6w alkoholowych, 
23)wsp6lpraca z gminn,! komisj,!rozwiijZywania problem6w alkoholowych, 
24)wykonywanie czynnosci. administracyjnych zwiijZanych z wydawaniem cofaniem 

i wygasniyciem zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych na renie gminy, 
25)nadzorowanie dzialalnosci swietlic profilaktyczno - wychowawczych, 
26)prowadzenie archiwum Urzydu, 
27)ochrona system6w i sieci informatycznej, 
28)administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzydu Gminy w Zyrakowie , 
29)rejestrowanie zbor6w danych osobowych w GlODO z BIP oraz innych stron Urzydu Gminy, 
30)przeprowadzanie archiwizacji danych oraz przechowywanie tych danych, 
31) koordynacja nad modernizacj,! i rozbudow,! sieci komputerowej, 
32)koordynacja i nadz6r nad udostypnianiem I,!czy internetowych, stron www poczty 

elektronicznej ( konfiguracja serwer dostypowego), 
33)prowadzenie ewidencji ludnosci i zwi,!zanej z tym dokumentacji, 
34)wydawanie dokument6w stwierdzaj,!cych tozsamosc oraz prowadzenie dokumentacji w tym 

zakresie, 
35)prowadzenie spraw i przekazywanie informacji w systemie PESEL do WKU i innych 

organ6w oraz instytucji, 
36)udostypnianie oraz odmowa udostypniania danych osobowych, 
37)sporz,!dzanie wykazu dzieci podlegaj,!cych obowiijZkowi szkolnemu, 
38)prowadzenie rejestru wyborc6w oraz sporz,!dzanie spis6w wyborc6w dla wybor6w 

i referend6w, 
39)prowadzenie spraw odnosnie zgromadzen publicznych oraz nadz6r nad ich przebiegiem, 
40)prowadzenie spraw odnosnie przeprowadzana zbi6rek publicznych oraz kontrola 

nad przestrzeganiem zasad ich przeprowadzania, 
4 J) sprawy repatriacji, 
42) prowadzenie kancelarii tajnej urzydu, 
43)prowadzenie spraw akcji kurierskiej, 
44)prowadzenie spraw zwi,!zanych z dzialalnosci,! Ochotniczych Strazy Pozarnych 

oraz administrowanie remizami aSP, 
45)wsp6ldzialanie z Pailstwow'! Straz'! Pozarnq, 
46)wykonywanie zadail z zakresu obrony cywilnej, 
47)prowadzenie spraw zwi,!zanych z zarz,!dzaniem kryzysowym, 
48)prowadzenie spraw zwiijZanych z obronnosci,!kraju, 
49)wsp6ldzialanie z wlasciwymi kom6rkami administracji samorz,!dowej w zakresie tworzenia 

warunk6w do koordynowania dzialail ratowniczych na terenie gminy. 

§ 27. 

Do zadan Referatu Administracyjno - Organizacyjnego naleZy w szczeg6lnosci: 
I) przyjmowanie, wysylanie i rozdzielanie korespondencji na zewn,!trz i wewn,!trz Urzydu, 
2) prowadzenie ewidencji korespondencji, 
3) prowadzenie centralnego rejestru zarz,!dzen, skarg, wniosk6w oraz innych pism 

wplywaj,!cych do Urzydu, 
4) przygotowywanie pomieszczen i obsluga spotkaiJ. i zebran organizowanych przez W6jta, 

Zastypcy W6jta, Sekretarza , 
5) prenumerata czasopism i dziennik6w urzydowych, 
6) nadz6r nad przechowywaniem pieczyci urzydowych, 



7) przyjmowanie interesant6w zglaszaj'lcych petycje, skargi i wnioski raz organizowanie 
ich kontakt6w z W6jtem, Zast~pc'l W6jta, Sekretarzem b'ldz kierowanie ich do wlasciwych 

referat6w, 
8) utrzymywanie porz'ldku i czystosci w pomieszczeniach zajmowanych przez Urz'ld, 
9) prowadzenie adaptacji, remont6w i napraw oraz konserwacja budynku Urz~du, pomieszczen 

i inwentarza biurowego, 
lO)analiza kosztow funkcjonowania Urz~du oraz dbanie 0 terminowe uiszczanie oplat z tyrn 

zwi'lzanych, 
Il)zaopatrywanie Urz~du w niezb.;dny sprz.;t i wyposazenie w tym materialy biurowe 

i kancelaryjne, 
12)prowadzenie magazynu material6w biurowych i kancelaryjnych, 
13)prowadzenie gospodarki drukami i formularzami, 
14) prowadzenie ksi.;gi inwentarzowej , 
15) prowadzenie centra1nych rejestrow kancelaryjnych przewidzianych Instrukcj'l Kancelaryjnq 
16)zapewnienie obslugi i techniczno-materialnych wanmk6w pracy komisji wyborczych 

we wszystkich wyborach oraz w przeprowadzanych referendach i konsultacjach spolecznych, 
17) prowadzenie dokumentacji w sprawach zwi'lzanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych 

pracownikow, 
18)organizowanie szko1enia i doskona1enia zawodowego pracownikow, 
19)przygotowywanie materialow umozliwiajqcych podejmowanie czynnosci z zakresu prawa 

pracy, 
20)zapewnienie warunk6w do prowadzenia dzialalnosci socjalnej Urz.;dujako pracodawcy, 
21 )przygotowywanie projekt6w planow urlop6w wypoczynkowych, 
22)przygotowywanie i wydawanie swiadectw pracy, 
23)ewidencja czasu pracy pracownik6w, 
24)kompletowanie wnioskow emerytalno - rentowych, 
25)ocena ryzyka zawodowego pracownik6w, 
26)wspolpraca z lekarzem medycyny pracy w zakresie ochrony zdrowotnej pracownik6w, 
27)kierowanie pracownikow na badania lekarskie oraz biezqcy nadzor nad aktualnosci'l tych 

badan, 
28) organizowanie szkolen z bhp dla pracownik6w, 
29)opracowywanie taryfikator6w przydzialu odziezy roboczej i srodkow czystosci, 
30)prowadzenie rejestru przydzialu odziezy roboczej i srodkow ochrony indywidualnej 

oraz srodk6w czystosci, 
31 )przygotowanie projektow wewn.;trznych zarz'ldzen, instrukcji dotycz'lcych bhp, 
32)rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentow dotycz'lcych wypadk6w 

przy pracy, chorob zawodowych oraz wynik6w badan srodowiska pacy, 
33)udzial w dochodzeniach powypadkowych, 
34)ochrona przeciwpozarowa Urz.;du, 
35)przygotowywanie we wsp61pracy z wlasciwymi merytorycznie Referatami material6w 

dotycz'lcych projekt6w uchwal Rady i jej Komisji oraz innych material6w na posiedzenia 
i obrady tych organow, 

36)przygotowywanie uchwal podejmowanych przez Rad~ Gminy i jej Komisje, 
37)przekazywanie - za posrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady , jej Komisji 

oraz poszczeg61nych radnych, 
38)przygotowanie materialow do projektowania plan6w pracy Rady i jej Komisji, 
39)podejmowanie czynnosci organizacyjnych zwiijZanych z przeprowadzeniem seSJI, zebrall, 

posiedzen i spotkan Rady, jej Komisji i W6jta, 
40) prowadzenie rejestru uchwal, zarz'ldzen i innych postanowien Rady i jej komisji, 
41) prowadzenie rejestru wniosk6w, zapytan i interpelacji skladnych przez radnych, 
42)organizowanie szkolen radnych i czlonkow Komisji Rady nie b.;d'lcych radnymi. 



§ 28. 

Za1'lczniki nr 1-3 do Regulaminu stanowi'ljego integraln'l czesc. 

T 
_JV>.K6w 

ofMoskal 
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Zalqcznik nr I Struktura organizacyjna Urzfdu Gminy w Zyrakowie 
do Regulaminu Organizacyjnego 
Urz~du Gminy w :Zyrakowie 

~6JTGMINY ] 

1 
11 1 

Sekretarz 1 i Kierownik usc I 1 I I, Zast~pca Wojta ~JSkarbnikI LiJ I I I 

,--Referat Infrastruktuy 111 9/20 I 
iGospodarki Komunalnej 

Referat Kultuy, PromoIji I 8 t/2 
iSpraw Obywatelskidl 

Referat Administracyjno Referat HnaIlSONO4 1/2 8 
- Or~anizacy.iny - PodatkCMl'{ 

GZGK 

TOBiK 

Zespoly Szk61 

Szkoly 
Podstawowe 

~ GSPZOZ I
 

~ Przedszkola 

w~-rGMINY t K6W 

mgr K 'VSlto. Moskal 

I 



Zalqcnik Nr 2 
do Regulaminu Organizacyjnego 

ZASADY PODPISYWANIA PISM 

§ 1. 

Wojt podpisuje: 
I) regulaminy, zarzqdzenia i zarzqdzenia wewnlttrzne,
 
:2) pisma zwiqzane z reprezentowaniem Gminy na zewnqtrz,
 
3) pisma zawierajqce oswiadczenia woli w zakresie zarzqdu mieniem Gminy,
 
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczqce kierownik6w Reterat6w,
 
5) decyzje z zakresu administracji publicznej. do kt6rych wydawania w jego imieniu nie upowaznil
 

pracownik6w Urzltdu, 
6) pelnomocnictwa i upowaZnienie do dzialania w jego imieniu, 
7) pisma zawierajqce oswiadczenia woli Urzltdujako pracodawcy, 
8) pelnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sqdami i organami administracji publicznej. 
9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 
IO)pisma :zawierajqce odpowiedzi na postulaty mieszkanc6w, zglaszane za posrednictwem radnych. 
I I) inne pisma, jeSli ich podpisywanie zastrzegl dla siebie. 

Zastfpca W6jta, Sekretarz i Skarbnik podpisujl! pisma pozostajl!ce w zakresie ich zadan, 
nie zastrzezone do podpisu Wojta. 

§2 

Kierownik Urzfdu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostajl!ce w zakresie jego zadan. 

§3 

Kierownicy Referatow podpisujl!: 
I) pisma zwiqzane z zakresem dzialania Referat6w, nie zastrzezone do podpisu W6jta, 
2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do zalatwienia, kt6rych zostali upowaznieni 

przez W6jta, 
3) pisma w sprawach dotyczqcych organizacji wewn<;trznej referat6w i zakres6w zadan 

dla poszczeg61nych stanowisk. 

§4 

Pracownicy przygotowujl!cy projekt pism, w tym decyzji administracyjnych, parafujl! 
je swoim podpisem, umieszczonym na koncu tekstu projektu z Iewej strony. 



Zalqcznik Nr 3 
do Regulaminu Organizacyjnego 

KONTROLA WEWNJ:;TRZNA 

§ 1. 

Kontrola pracownik6w poszczeg61nych kom6rek organizacyjnych Urz~du dokonywana 
jest pod wzgl~dem: 

1) legalnosci 
2) gospodarnosci 
3) rzetelnosci 
4) celowosci 
5) terrninowosci 
6) skutecznosci. 

§ 2. 

Celem- kontroli jest ustalenie przyczyn i skutk6w ewentualnych nieprawidlowosci, ustalanie 
os6b odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidlowosci oraz okreslanie sposob6w naprawienia 
stwierdzonych nieprawidlowosci i przeciwdzialania im w przyszlosci. 

§ 3. 

W Urz~dzie przeprowadza si~ nast~puj,\ce rodzaje kontroli: 
1) kompleksowe obejmuj'\ce calose lub obszern,\ cz~se dzialalnosci poszczeg61nych 

organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk, 
2) problemowe - obejmuj,\ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzialalnosci 

kontrolowanej kom6rki lub stanowiska, stanowi'lce niewielki fragment jego dzialalnosci, 
3) wst~pne - obejmuj'\ce kontrole zamierzen i czynnosci przed ich dokonaniem oraz stopnia 

przygotowania, 
4)	 biez'\ce - obejm~j'lce czynnosci w toku. 
5) sprawdzaj,\ce (nast~pne) - maj,\ce po dokonaniu okreslonych czynnosci, w szczeg61nosci 

maj,\ce na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostaly uwzgl~dnione w toku 
post~powania kontrolowanej kom,\rki organizacyjnej lub stanowiska. 

§4. 

I.	 Post~powanie kontrolne przeprowadza si~ w spos6b umozliwiaj'\cy bezstronne i rzetelne 
ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzialalnosci kontrolowanej kom6rki organizacyjnej 
Urz~dll lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocen~ dzialalnosci wedlug kryteri6w 
okreslonych w § 3. 

2.	 Stan faktyczny ustala si~ na podstawie dowod6w zebranych w toku post~powania kontrolnego. 
3.	 Jako dow6d moze bye wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody 

mog,\ bye wykorzystane w szczeg6lnosci: dokumenty, wyniki ogl~dzin, zeznania swiadk6w, 
opinie bieglych oraz pisemne wyja.Snienia i oswiadczenia kontrolowanych. 



§ 5. 

Kontroli dokonuj,,: 
I.	 W6jt lub osoba dzialaj"ca na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez W6jta, 

w odniesieniu do kierownik6w poszczeg61nych kom6rek organizacyjnych lub stanowisk 
( w tym stanowisk samodzielnych), 

2.	 Kierownicy poszczeg61nych kom6rek organizacyjnych w odniesieniu do podporz"dkowanych 
im pracownik6w. 

§ 6. 

I.	 Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporz"dza sit;, w terminie 7 dni od daty 
jej zakonczenia, protok61 pokontrolny. 

2.	 Protok61 pokontrolny powinien zawierac:
 
a) okreslenie kontrolowanej kom6rki lub stanowiska,
 
b) imit; i nazwisko kontroluj"cego (kontroluj"cych),
 
c) daty rozpoczt;cia i zakonczenia czynnosci kontrolnych,
 
d) okreslenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objt;tego kontrol'l,
 

.~~ e)	 imit; i nazwisko kierownika kontrolowanej kom6rki organizacyjnej albo osoby zajmuj"cej 
kontrolowane stanowisko, 

f)	 przebieg i wynik czynnosci kontrolnych, a w szczeg61nosci wnioski kontroJi wskazlli"ce na 
stwierdzone nieprawidlowosci oraz wskazanie dowod6w potwierdzaj"cych ustalenia 
zawarte w protokole, 

g)	 datt; i miejsce podpisania protokolu, 
h)	 podpisy kontroluj"cego (kontroluj"cych) oraz kierownika kontrolowanej kom6rki 

organizacyjnej albo pracownika zajmuj"cego kontrolowane stanowisko, lub notatkt; 
o odmowie podpisania protokolu z podaniem przyczyn odmowy, 

i)	 wnioski oraz propozycje co do sposobu usunit;cia stwierdzonych nieprawidlowosci. 
3.	 0 sposobie wykorzystania wniosk6w i propozycji pokontrolnych decyduje W6jt. 

§ 7. 

W	 przypadku odmowy podpisania protok61u przez kierownika kontrolowanej kom6rki 
lub	 osobt; zajmuj"c" kontrolowane stanowisko, osoby te sit obowi"zane do zlozenia na rt;ce 
kontroluj"cego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjasnieniaiej przyczyn. 

§ 8. 

Protok61 sporz"dza sit; w 2 egzemplarzach, kt6re otrzymuj" kontroluj"cy i kontrolowany. 

§ 9. 

I.	 Z kontroli innych niz kompleksowe sporz"dza sit; notatkt; sluzbow" zawier<\i"c" odpowiednio 
elementy przewidziane dla protok61u pokontrolnego. 

2.	 W6jt moze polecic sporz"dzenie protokolu pokontrolnego tabe z innych kontroli 
niz kompleksowa. 


