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                                                                    Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2018 
                                                                   Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
                                                                           z dnia 14 września 2018 
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REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY 
W KOPRZYWNICY 

  
 
 

Dział 1. 
 

Organizacja wewnętrzna Urzędu 
 

Rozdział 1. 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną Urzędu Miasta i Gminy  
w Koprzywnicy, zadania oraz zasady ich realizacji. 

 
§ 2. 

 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 
1)  Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Koprzywnica; 
2)  Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Koprzywnicy; 
3)  Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy  

 w  Koprzywnicy; 
4)  Zastępcy Burmistrza – należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza  Miasta  

 i  Gminy w Koprzywnicy; 
5)  Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy  

 w Koprzywnicy; 
6)  Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta i Gminy w Koprzywnicy; 
7)  Zastępca Skarbnika –  należy przez  to rozumieć Zastępcę Skarbnika Miasta i 

Gminy w Koprzywnicy; 
8)  Referacie – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne funkcjonujące  

 w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy; 
9)  Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miasta i Gminy w Koprzywnicy; 
10) Urzędzie i pracodawcy – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy  

     w  Koprzywnicy; 
11) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 
12) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 08 marca 1990 r.  

     o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ). 
 
 
 

§ 3. 
 

Urząd jest jednostką budżetową Gminy. 
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§ 4. 
 

Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
 

§ 5. 
 

Siedziba Urzędu znajduje się przy ulicy 11-Listopada 88 w Koprzywnicy. 
 

§ 6. 
 

Urząd realizuje zadania: 
 

1)  własne Gminy wynikające z ustaw; 
2)  zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej; 
3)  wynikające z porozumień zawartych przez Gminę; 
4)  pozostałe, w tym określone statutem, uchwałami Rady, zarządzeniami 

Burmistrza. 
 
         § 7. 
 

1.  Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu  
 postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
2.  Zasady obiegu dokumentów w Urzędzie oraz wykonywanie  
 czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna i jednolity  
 rzeczowy  wykaz akt. 

 
§ 8. 

 
Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa,     
hierarchicznego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej 
odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 
 

§ 9. 
 
1.  Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. 
2.  Pracą Urzędu kieruje Burmistrz. 
3.  Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy,  

 Sekretarza, Skarbnika, Zastępcy Skarbnika, Kierowników Referatów.  
 
 

 
  § 10. 

 
1.W Urzędzie zatrudnia się pracowników na podstawie: 
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1)  wyboru; 
2)  powołania;  
3)  umowy o pracę. 

 
2. Określone przez Burmistrza zadania mogą być wykonywane na podstawie umowy 
zlecenia lub umowy o dzieło. 
 

Rozdział 2. 
 

Struktura organizacyjna Urzędu 
 

§ 11. 
 

 1.  W Urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne: 
 

1)  Referaty; 
2)  Samodzielne stanowiska pracy. 

           
          2.  W celu realizacji zadań w Urzędzie Burmistrz może powołać zespoły lub  
         komisje zadaniowe. 

 
     § 12. 

 
1.Referat jest jednostką organizacyjną zatrudniającą co najmniej dwóch pracowników. 
2.Referatem kieruje kierownik, który powinien legitymować się  
   wyższym wykształceniem. 
 

 
     § 13. 

 
Samodzielne stanowiska pracy są najmniejszymi komórkami organizacyjnymi. 

 
                                                      § 14. 
 

W skład Urzędu wchodzą; 
 
          1. Referat ds. Zarządzania Finansowego – FN 
          1)  Zastępca Skarbnika ; 

2) stanowisko ds. płac i rozliczeń; 
3) stanowisko ds. księgowości budżetowej; 
4) stanowisko ds. księgowości podatkowej; 
5) stanowiska ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i podatku  
     od środków transportowych; 
6) stanowiska ds. gospodarki komunalnej. 
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           2. Referat ds. Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, USC-SO 
           1) zastępca kierownika USC i inspektor ds. ewidencji ludności , dowodów osobistych   
               i działalności gospodarczej; 
           2) inspektor ds. obywatelskich,  ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw    
               wojskowych i zastępca kierownika USC; 
           3) stanowisko ds. usług administracyjnych, obrony cywilnej. 

                                           
          3.  Samodzielne stanowiska pracy: 
 

1)   stanowisko ds. usług technicznych – UT, 
2)   stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami – RS, 
3)   stanowisko ds. drogownictwa i urbanistyki – DU, 
4)   radca prawny – RP, 
5)   stanowisko ds. obsługi sekretariatu Burmistrza – KT 
6)   stanowisko ds. ogólno organizacyjnych i kadrowych - OR, 
7)   stanowisko ds. obsługi rady i komisji – RM, 
8)   stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji Gminy – FU, 
9)   stanowisko ds. informacji – IN, 
10) stanowisko ds. rozliczeń inwestycji, remontów – RI. 
   
4.  Stanowiska pomocnicze i obsługi: 
 
1)  sprzątaczki, 
2)  robotnicy  gospodarczy, 
3)  konserwator, 
4)  kierowca samochodu ciężarowego, 
5)  kierowców samochodu osobowego, 
6)  pomoc administracyjna, 
7) stanowisko pracy ds. obsługi kanalizacji, pompowni i oczyszczalni – Komunalna   
     Oczyszczalnia Ścieków, 
8)  konserwatorzy. 

 
 
 

 § 15. 
 

 W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 
 

1.  Kierownik Referatu ds. Zarządzania Finansowego, którym jest Skarbnik, 
     2. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich , którym jest zastępca kierownika USC 
             i inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej. 
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Rozdział 3. 
 

Zadania i kompetencje kierownictwa Urzędu 
 

§ 16. 
 

           1. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza ,  
     Sekretarza, Skarbnika, Zastępcy Skarbnika, Kierowników referatów. 
2. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i wykonuje uprawnienia  
zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
3. Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy: 
 
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz  

oraz  prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy 
2) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych  

z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, 
3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach należących do jego wyłącznej 

kompetencji, 
4) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, 
5) niezwłoczne ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania  

w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego, 
6) przedkładanie  uchwał Rady stosownie do kompetencji Wojewodzie lub 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
7) nadzorowanie realizacji budżetu, 
8) składanie jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności gminy, 
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu w 

rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników 
jednostek organizacyjnych Gminy, 

10) nadzorowanie wykorzystania mienia komunalnego zgodnie 
z jego przeznaczeniem oraz składania w tych strawach wniosków 
i propozycji    Radzie, 

11) organizowanie wykonania uchwał Rady oraz składanie sprawozdań 
w tym zakresie, 

12) wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy 
wewnętrzne dotyczące działalności Urzędu, 

13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym 
oraz innych ustaw określających jego uprawnienia, 

14) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy, 
15) przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków, 
16) kierowanie w czasie stanu klęsk żywiołowych działaniami w celu 

zapobieżenia   skutkom klęski lub ich usunięcia, 
17) współdziałanie w Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych 
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z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień, 
18) uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych 
o ile Rada nie wyznaczy innego przedstawiciela, 
19) realizacja strategii Gminy, 
20) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników 

oraz kadry kierowniczej Urzędu, 
21) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami 

prawa, regulaminem oraz uchwałami Rady, 
22) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością: 

 
a) Zastępcy Burmistrza, 
b) Sekretarza, 
c) Skarbnika, 
d) Radcy prawnego, 
e) Samodzielnego stanowiska pracy ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 

gospodarki gruntami, 
f) Samodzielnego stanowiska pracy ds. usług technicznych, 
g) Referatu Spraw Obywatelskich – USC, 
h) Samodzielnego stanowiska pracy ds. funduszy unijnych i promocji gminy, 
i) Samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi kanalizacji, pompowni 

i oczyszczalni, 
j) Samodzielnego stanowiska pracy ds. rozliczeń inwestycji. 

 
 

 § 17. 
 
 Do kompetencji Zastępcy Burmistrza  należy w szczególności: 
 
1) wykonywanie wyznaczonych przez Burmistrza zadań i doraźnie zleconych prac, 
2) zastępowanie Burmistrza  w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia 

przez niego obowiązków, 
3) prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw Gminy, 
4) nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym infrastruktury 

obiektów podległych jednostek organizacyjnych, 
5) wydawanie w imieniu Burmistrza i z jego upoważnienia decyzji  

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 
 
                                                        § 18. 
 

Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności: 
 

1) zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz zapewnienie obsługi prawnej w Urzędzie, 

2) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, 
3) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli dyscypliny pracy, 
4) przeglądanie korespondencji wpływającej do Urzędu oraz przydzielanie jej do 

załatwienia właściwym Kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom 
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pracy, 
5) nadzorowanie właściwego stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej, 
6) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów  

i samodzielnych stanowisk pracy, 
7) opiniowanie opracowanych przez kierowników referatów zakresów czynności 

dla podległych im pracowników, 
8) sprawowanie nadzoru nad samodzielnymi stanowiskami pracy, 
9) inicjowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu, 
10) organizowanie i współudział przy opracowywaniu przez inne komórki 

organizacyjne Urzędu projektów uchwał Rady, z wyjątkiem uchwał 
dotyczących budżetu Gminy, 

11) przyjmowanie ustnych oświadczeń  woli spadkobierców (testamenty), 
12) kompletowanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz   

nadzorowanie terminowego wykonania zaleceń pokontrolnych, 
13) zastępowanie Burmistrza i Zastępcy Burmistrza w czasie ich nieobecności lub 

niemożności pełnienia przez nich obowiązków, 
14) wydawanie w imieniu Burmistrza i z jego upoważnienia decyzji w 

indywidualnych sprawach zakresu administracji publicznej, 
15) wykonywanie innych prac zleconych doraźnie przez Burmistrza, 
16) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powołanych 

do wykonywania zadań na rzecz gminy: 
a) Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, 
b) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy, 
c) Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 
d) Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkola  

w Koprzywnicy, 
e) Szkół, 
f) Przedszkola. 

  
 

 
                                                         § 19. 
 

Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności: 
 

1) opracowywanie projektów budżetu Gminy, 
2) prowadzenie i organizowanie gospodarki finansowej Gminy, 
3) dokonywanie bieżącej oceny i analizy realizacji budżetu Gminy, 
4) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej  

   Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Radzie, 
5) organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i  

   dokumentacji finansowej, kierowanie rachunkowością Urzędu, 
6) udzielanie kontrasygnaty do czynności prawnych powodujących powstanie 

zobowiązań pieniężnych Gminy, 
7) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Gminy, 
8) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu , 
9) opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o 
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przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku, 
10) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad 

przestrzeganiem przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie 
środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora  finansów 
publicznych, w tym w szczególności: 

a) nadzorowanie prawidłowego ustalania należności budżetu, 
b) sprawowanie nadzoru nad terminowym regulowaniem zobowiązań  Gminy, 
c) czuwanie nad przestrzeganiem zasad i form postępowania przy 

udzielaniu  zamówienia publicznego, 
d) nadzór nad właściwym przestrzeganiem i rozliczaniem inwentaryzacji, 
e) opracowywanie projektów uchwał Rady w zakresie gospodarki finansowej, 

zarządzeń Burmistrza, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej, 
planu kont i innych w zakresie gospodarki finansowej, 

11) opracowywanie w porozumieniu z Sekretarzem  zakresów czynności dla 
pracowników podległego referatu, 

12) współpraca w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy 
pomocowych, 

13) realizacja ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o 
opłacie skarbowej oraz innych aktów prawnych dotyczących finansowej 
działalności Gminy, 

14) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Referatu Finansowo-
Budżetowego, 

15) wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez Burmistrza. 
 
 
                                                              § 20. 
 
Skarbnik jest głównym księgowym Budżetu Gminy i Kierownikiem Referatu 
Zarządzania Finansowego. W przypadku jego nieobecności lub niemożności 
pełnienia przez niego obowiązków, pracą referatu kieruje Zastępca, który odpowiada 
za wykonanie zadań referatu oraz działa w imieniu Skarbnika w zakresie udzielonego 
mu upoważnienia. 
 
 
 
                                                            § 21. 

 
 

Do kompetencji Zastępcy Skarbnika należy w szczególności: 
1) prowadzenie rachunkowości Urzędu, 
2) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia 

rachunkowości urzędu, 
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
4) dokonywanie wstępnej kontroli: 

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym, 
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b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych. 

 
 

IV. Zakres działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy 
 
                                                    § 22. 
 

1. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy 
odpowiedzialni są przed Burmistrzem za sprawne, rzetelne i zgodne z prawem 
wykonywanie zadań określonych dla referatów i samodzielnych stanowisk pracy. 

2. Kierownicy nadzorują wykonywanie obowiązków służbowych pracowników. 
3. W przypadku, gdy kierownik referatu nie może pełnić swoich obowiązków z 

powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn, zastępuje go wyznaczony przez 
niego pracownik. 

 
                                                    § 23. 
 

Zadania poszczególnych pracowników Urzędu określone są w imiennych 
zakresach czynności, za wyjątkiem zadań Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, 
których zakres działania wynika z postanowień niniejszego regulaminu i 
obowiązujących przepisów. 

 
                                                    § 24. 
 

Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych  stanowisk pracy Urzędu należy: 
 

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z 
zakresu administracji publicznej zgodnie z zakresem objętym zadaniami danego 
referatu lub samodzielnego stanowiska, 

2) opracowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza oraz 
projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i komisji 
Rady, 

3) współdziałanie w zakresie opracowywania projektu uchwały budżetowej Gminy 
wraz z niezbędnymi materiałami informacyjnymi, 

4) przygotowywanie materiałów do rozpatrzenia interpelacji i wniosków radnych 
oraz skarg i wniosków mieszkańców, jak również przeciwdziałanie powstawaniu 
przyczyn tych skarg, 

5) współudział w pracach związanych z obroną cywilną, zapobieganiem i 
zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych, 

6) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, 
7) zapewnienie ochrony danych osobowych na każdym etapie ich przechowywania i 

przetwarzania, 
8) wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
9) opracowywanie programów, prognoz, analiz, ocen oraz sprawozdań w zakresie 

prowadzonych spraw, 
10) współdziałanie z organami administracji publicznej i jednostkami pomocniczymi 
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Gminy, 
11) archiwizowanie prowadzonej dokumentacji, 
12) usprawnianie i wdrażanie należytej organizacji, metod i form pracy, 
13) prowadzenie zbioru przepisów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami. 

 
                                                    § 25. 
 

W celu właściwego przekazu informacji oraz zawiadamiania obywateli o zasadach 
pracy Urzędu  - w siedzibie Urzędu winny znajdować się: 
 
1) tablica ogłoszeń urzędowych, 
2) tablica informacyjna o godzinach pracy Urzędu i dniach przyjęć interesantów przez 

Burmistrza, 
3) tablica informacyjna o rozmieszczeniu referatów i samodzielnych stanowisk pracy, 

jak również tabliczki na drzwiach lokali biurowych z nazwą referatu.  
 

                                                    § 26. 
 

Uchwały Rady, zarządzenia Burmistrza i inne ważne postanowienia podlegające 
ogłoszeniu podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy poprzez: 

 
1) wywieszanie obwieszczeń na tablicy informacyjnej Urzędu, 
2) wywieszanie obwieszczeń na tablicach informacyjnych w mieście  

i poszczególnych sołectwach na terenie Gminy, 
3) ogłaszanie na zebraniach osiedlowych przez przewodniczących zarządów 

osiedlowych oraz zebraniach wiejskich przez sołtysów wsi, 
4) publikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

w zakresie uregulowanym w odrębnych przepisach, 
5) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 

                                                                       § 27. 
 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich – USC należy w szczególności: 
 

1) prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, w tym: 
a) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów, 
b) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, 
c) sporządzanie i wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń, 
d) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych 

oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
e) wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych, 
f) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, 
g) prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami konsularnymi za granicą, 
h) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw określonych w aktach 

stanu cywilnego, 
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i) organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z długoletnim pożyciem 
małżeńskim, 

2) wydawanie, wymiana i kasowanie dokumentów stwierdzających tożsamość 
3) prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości, 
4) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności zgodnie z ustawą o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych, 
5) wydawanie poświadczeń, zaświadczeń wynikających z dokumentacji prowadzonej 

przez referat, 
6) współdziałanie z „PESEL”, TBD, USC, urzędami gmin, organami policji i 

wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie 
przestrzegania dyscypliny meldunkowej, 

7) nadawanie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej i dowodowej 
8) sporządzanie wszelkich wymaganych ustawowo wykazów ludności np. 

przedpoborowych, 
9) załatwianie innych spraw obywateli wynikających z ustawy o ewidencji ludności i 

dowodach osobistych, 
10) prowadzenie archiwum dokumentacji ewidencyjnej, 
11) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu 

ludności i mieszkań oraz spisu powszechnego, 
12) prowadzenie zadań z zakresu spraw wojskowych,  
13) prowadzenie kancelarii tajnej, 
14) wykonywanie zadań wynikających z przygotowania i przeprowadzenia 

wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, 
Sejmiku Wojewódzkiego, referendum gminnego, sołtysów, przewodniczących 
zarządów osiedlowych, a mianowicie: 
a) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy, 
b) sporządzania i aktualizacja spisu wyborców, 
c) składanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego, 
d) przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców, 
e) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, 
f) weryfikacja spisów do obwodowych komisji wyborczych, 

15) prowadzenie zadań z zakresu spraw  obrony cywilnej 
16) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej 
17) nakładanie obowiązków wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na 

rzecz obronności kraju, 
a) planowanie i realizacja szkolenia obronnego, 
b) ustalanie stałego dyżuru Burmistrza. 

18) Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, użycia sił 
ratowniczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

19) Prowadzenie rejestru i nadzorowanie zbiórek publicznych prowadzonych na 
terenie Gminy. 

20) Prowadzenie zadań związanych z wydawaniem decyzji dotyczących 
organizowania imprez masowych. 

21) Rejestracja stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w Gminie. 
22) Współdziałanie z Policją dla zapewnienia porządku publicznego. 
23) Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej. 
24) Udostępnianie danych osobowych ze zbioru działalności gospodarczej. 
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25) Wspieranie działalności gospodarczej poprzez promowanie przedsiębiorczości, 
prowadzenia działalności informacyjnej i oświatowej oraz współdziałanie z 
samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami 
przedsiębiorców. 

26) Współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, Urzędem Statystycznym. 
27) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami użytkowymi. 
28) Prowadzenie spraw z zakresu oświaty w zakresie kompetencji przynależnych 

samorządowi, nie należących do kompetencji Zespołu Ekonomiczno – 
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. 

29) Wykonywanie należących do Gminy zadań z zakresu opieki zdrowotnej. 
30) Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

                                  
 § 28. 

 
 Do zadań Referatu Zarządzania Finansowego należy w szczególności: 

 
1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, projektów 

zmian budżetu oraz zmian w budżecie, 
2) opracowywanie projektu wykonawczego budżetu, 
3) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu, 
4) opracowywanie analiz zdolności kredytowej, 
5) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej dla potrzeb Rady, 
6) nadzór nad realizacją budżetu, 
7) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu, 
8) prowadzenie rachunkowości organu finansowego Gminy według odrębnego planu 

kont, 
9) windykacja należności majątkowych budżetu Gminy, 
10) ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym 

odrębnymi przepisami, 
11) sporządzanie zbiorczej jednostkowej sprawozdawczości budżetowej Gminy oraz 

bilansów, 
12) ewidencja wartości majątku Urzędu, 
13) prowadzenia spraw związanych z: 
a) dokonywaniem wymiaru, windykacji podatków i opłat lokalnych oraz opłaty 

skarbowej, 
b) ulgami, odroczeniami i umorzeniami w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz 

opłaty skarbowej, 
c) windykacją podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, 
d) kontrolą podatkową w zakresie określonym odrębnymi przepisami, 
e) nadzorem nad egzekucją administracyjną podatków i opłat lokalnych, 
14) prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem 

podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu 
Gminy, 

15) prowadzenie spraw w zakresie przeniesień własności rzeczy lub praw 
majątkowych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe, 

16) realizacja wydatków osobowych Urzędu Miasta i Gminy, 
17) przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz jej 
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rozliczanie, 
18) organizowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości przez 

jednostki organizacyjne i ich kontrola, 
19) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, 
20) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych 

stanowiących dochody Gminy, 
21) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu w podatkach oraz w 

zakresie dochodowości z gospodarstwa  rolnego, prowadzenie rejestru 
wydawanych zaświadczeń, 

22) sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń pracowników Urzędu, 
23) sporządzanie sprawozdań z funduszu wynagrodzeń, 
24) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej ZUS, 
25) przygotowywanie wniosków dla celów rentowych i emerytalnych pracowników, 
26) podejmowanie  działań w celu pełnego zaspokajania potrzeb mieszkańców w 

wodę pitną i odprowadzanie ścieków, łącznie  z zakupem wody z zewnątrz, 
27) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem wodociągu publicznego, hydrantów, 

zdrojów ulicznych, 
a) współpraca z pracownikiem administracyjnym Komunalnej Oczyszczalni 

Ścieków w Koprzywnicy  w zakresie prawidłowego funkcjonowania 
oczyszczalni i kanalizacji, 

b) zgłaszanie propozycji w zakresie remontów urządzeń zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzanie ścieków oraz nadzór nad prowadzonymi pracami, 

c) kontrola wodomierzy, 
28) prowadzenie ewidencji wpłat i egzekucji należności z tytułu zużycia wody i 

wprowadzania ścieków , 
29) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wodociągów i kanalizacji, 
30) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i należytym utrzymaniem 

zalewu w Koprzywnicy , 
31) realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, 

          32)     utrzymywanie i zarządzanie cmentarzami, grobami wojennymi, miejscami  
               pamięci narodowej, 
          33)     opracowywanie programów usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz  
               prowadzenie spraw w tym zakresie tj. 

a) wysypiska śmieci, 
b) zaopatrzenia w energię. 
c) wydawanie zaświadczeń o okresach ubezpieczenia dla rolników, 

          34)  wykonywanie zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, w tym: 
a) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, 
b) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 
c) opracowanie planu ochrony Urzędu Miasta i Gminy i nadzorowanie jego 

realizacji, 
d) szkolenie zatrudnionych w Urzędzie pracowników w zakresie ochrony informacji 

niejawnych, 
e) wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie 

ochrony informacji niejawnych, 
f) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb 

ochrony Państwa, 
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g) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych 
stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, uzyskując 
ich zatwierdzenie przez Burmistrza, 

h) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do 
informacji niejawnych, 

i) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do 
pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych, 

j) organizowanie i nadzorowanie pracy, bezpośrednio podlegającej Pełnomocnikowi 
Ochrony. 

 
                                           

                                                 § 29. 
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. usług technicznych należy: 
 
1) przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych poprzez: 

a) planowanie inwestycji w gminie w zakresie wodociągowania, kanalizacji, 
gazyfikacji i innych, 

b) planowanie w budżecie Gminy środków na inwestycje, 
c) przygotowywanie inwestycji polegające na: 
- ogłoszeniu przetargu, 
- przygotowywaniu specyfikacji i istotnych warunków zamówienia, 
- przygotowaniu i przeprowadzaniu przetargu, 
- finalizacja przygotowań inwestycji poprzez zawarcie umów, 
d) nadzór z ramienia inwestora nad realizacją inwestycji, 
e) pozyskiwanie dotacji i kredytów, 
f) rozliczanie inwestycji, 
g) księgowanie inwestycji; 
2)   monitorowanie informacji dotyczących możliwości uzyskania 

dofinansowania na realizację inwestycji gminnych, 
               3)   przygotowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację  

 inwestycji   gminnych; 
4)   organizowanie, opracowywanie i koordynowanie realizacji Strategii Gminy. 

 
    

 
§ 30. 

 
 

 Do zadań samodzielnego stanowiska ds. drogownictwa i urbanistyki należy w 
szczególności: 
 

           1) prowadzenie spraw związanych z uchwalaniem studium uwarunkowań 
                i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

2) dokonywanie zmian w obowiązujących planach zagospodarowania  
przestrzennego, 

          3)  przygotowanie decyzji o ustalenie  warunków zabudowy , 
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4) przygotowanie zaświadczeń zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego 
oraz postanowień w sprawie podziału zgodnie z planem, 

5) przygotowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
6) przygotowanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich, 
7) przygotowanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych, 
8) planowanie budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych, 
9) zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych, 
10) przygotowanie projektu  zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych , 
11) planowanie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony 

dróg gminnych, mostów, przepustów, przystanków autobusowych, ulic, placów, 
12) realizacja zaopatrzenia materiałowego do wykonania inwestycji, sprawdzanie 

zgodności z dokumentacją, 
13) bieżące doglądanie przebiegu inwestycji, egzekwowania dyscypliny pracy w 

stosunku do pracowników robót publicznych zatrudnionych przy robotach 
drogowych, 

14) bieżące dokonywanie przeglądów stanu dróg, mostów, przystanków 
autobusowych i składanie bezpośredniemu przełożonemu informacji o wynikach 
przeglądów, 

15) przygotowanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 
16) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu wykonywanych zadań. 

 
 
                                                         

§ 31 . 
 

  
Do  zadań samodzielnego stanowiska ds. rolnictwa, ochrony środowiska i 
gospodarki gruntami należy w szczególności:  
1) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, 
2) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników, chwastów, 
3) wydawanie decyzji na wycięcie drzew, naliczanie opłat, bądź kar za wycinkę 
drzew bez zezwolenia, 
4) prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo łowieckie, 
5) przekazywanie zawiadomień o występowaniu lub podejrzeniu 
występowania organizmu szkodliwego podlegającego zwalczaniu, 
6) przygotowywanie projektów uchwał opinii, wniosków dotyczących 

przyznawania 
dotacji na zalesienie gruntów, 

7) przygotowywanie uchwał akceptujących przeznaczenie gruntów rolnych 
pod zalesienie, 

8) podejmowanie działań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt, 
9) przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną, 
10) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie, 
11) prowadzenie spraw z zakresu uprawy maku i konopi, 
12) zatwierdzanie ugody w sprawie zmian stanu wody na gruncie, 
13) nakazywanie właścicielom gruntu przywrócenia stanu poprzedniego wody, 
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lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom, 
14) współdziałanie z komórką zarządzania kryzysowego w realizacji zadań 

ochrony przed powodzią  oraz suszą, 
15) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 
16) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami poprzez: 
a) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, 
b)przygotowywanie projektów uchwał z zakresu programu ochrony środowiska, 
c) ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń 
    technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska   

              uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji, 
17) zapewnianie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami 

 oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości, 
18) wykonywanie zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 
19) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, 

 
 

                                                  § 32. 
 

Do zadań Radcy prawnego należy w szczególności: 
 

1) udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. 
2)  informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania 
Urzędu, 

     3)  uchybieniach w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych  
          uchybień, 

4) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub 
rozwiązanie stosunku prawnego, 

5) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, 
administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi, 

 
6) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych 

aktów prawnych, których wydawanie wynika z przepisów szczególnych, 
7) wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o obsłudze prawnej. 

 
       

   
                               

§ 33. 
 

 
Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kancelaryjno-technicznych  
w szczególności należy: 

 
1) obsługa techniczna i administracyjna sekretariatu Burmistrza, 
2) organizacja i obsługa spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń związanych z 

udziałem Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, 
3) prowadzenie kancelarii Urzędu, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, 
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4) prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych, 
5) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów, korespondencji Urzędu, 
6) nadzór nad aktualizacją wywieszek informacyjnych, 
7) gospodarowanie pieczęciami urzędowymi, zamawianie, zabezpieczenie oraz 

prowadzenie ewidencji zakupu i kasacji, 
8) zabezpieczenie obsługi i zabezpieczenie łączności telefonicznej na potrzeby 

Urzędu oraz zapewnienie serwisu i prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
poligraficznych, 

9) rozliczanie czasu pracy sprzętu i zużycia paliwa przez kierowców samochodów: 
b)  osobowego marki PEUGEOT, 
c)  osobowego marki VOLKSWAGEN, 
d)  koparko-ładowarki JCB, 
e)  ciągnika URSUS, 
f)  mikrociągnika. 
10) pełnienie nadzoru nad pracą pracowników grupy robót publicznych  

 oraz interwencyjnych i osób skazanych do prac społecznie – użytecznych 
11) organizowanie frontu robót dla pracowników obsługi i zatrudnionych  

 w grupach, 
13) zaopatrzenie w materiały i sprzęt do wykonywania zaplanowanych robót 
 

 
                                        
                                            § 34.  
                                       
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ogólnoorganizacyjnych i kadrowych  
należy w szczególności: 

 
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, 
2) koordynacja pracy w Urzędzie oraz rozpatrywanie spraw kompetencyjnych,  
3) nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli, prowadzenie rejestru 

skarg i wniosków, 
4) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i Kierowników jednostek 

organizacyjnych Gminy, 
5) sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych do spraw kadr (np. 

regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu naboru), 
6) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowisko pracy, w tym 

przygotowanie ogłoszeń o naborze,  
7) prowadzenie praktyk studenckich i uczniowskich    
8) prowadzenie całości spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku 

pracy, udzielaniem zwolnień, awansowaniem, nagradzaniem, odpowiedzialnością 
porządkową pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, 

9) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy, w szczególności prowadzenie 
listy obecności, ewidencji wyjść w godzinach służbowych w celach prywatnych i 
służbowych, ewidencji urlopów i delegacji służbowych, 

10) opracowywanie sprawozdań o stanie zatrudnienia, 
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11) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia pracowników, 
12) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z Sądem Rejonowym w zakresie 

wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby skazane. 
 

 
 
§ 35. 

 
Do zadań samodzielnego stanowiska  ds. obsługi Rady Miejskiej, Komisji Rady w 
szczególności należy: 
 
1) obsługa kancelaryjno – techniczna Rady oraz Komisji Rady, 
2) prowadzenie dokumentacji samorządu mieszkańców, 
3) wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta, Sejmu i Senatu, Rady   

Miejskiej, organów samorządu mieszkańców oraz przeprowadzaniem referendum, 
4) pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i 

Gminy (BIP). 
5) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wydania opinii w sprawie sprzedaży 

napojów alkoholowych, 
6) wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych, 
7) wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
8) prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
9) przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. 

 
 
 

                                        § 36. 
 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw koordynowania, pozyskiwania 
funduszy unijnych należy w szczególności: 
 
1) monitorowanie informacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania  
      na realizację inwestycji gminnych, 
2) przygotowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację inwestycji 

gminnych, 
3) aktywna współpraca i współdziałanie z innymi samorządami, organizacjami 

pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków 
pomocowych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, 

4) podejmowanie działań wspierających rozwój gospodarczy Gminy poprzez między 
innymi dokonywanie analiz rynku podmiotów gospodarczych, organizacja 
warsztatów i szkoleń, opracowywanie informacji gospodarczej i ofert 
inwestycyjnych, 

5) organizowanie, opracowywanie i koordynowanie realizacji Strategii Rozwoju 
Gminy, 

6) określanie możliwości finansowych wynikających z planu rozwoju Gminy, 
7) opracowywanie i realizacja polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy, 
8) współpraca z zagranicą, 
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9) współpraca z prasą lokalną i mediami. 
10) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. 

 
 
                                        § 37. 
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. informacji należy w szczególności: 
 
1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie,  
      współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz komendami    
      Państwowej Straży Pożarnej, 
2) prowadzenie ewidencji materiałów biurowych i środków czystości oraz  
3) środków trwałych i rzeczowych, 
4) prowadzenie magazynu podręcznego materiałów biurowych, 
5) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, 
6) dbałość o wygląd i należyte warunki pracy w Urzędzie, 
7) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,  
      w tym między innymi: 
a) organizowanie badań okresowych pracowników, 
b) zaopatrzenie w odzież roboczą i środki czystości, 
c) ustalanie okoliczności wypadków przy pracy i sporządzanie  

               niezbędnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
8) prowadzenie spraw związanych z działalnością kultury, kultury fizycznej,  
      sportu i turystyki, 
9) prenumerata wydawnictw, czasopism, dzienników, zaopatrzenie pracowników  
      w lektury fachowe zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. 
 

 
§ 38. 

 
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. rozliczeń inwestycji, remontów należy  
w szczególności: 
 
1) przygotowywanie kosztorysów, 
2) nadzór z ramienia inwestora nad realizacją inwestycji, rozliczania czasu pracy 

sprzętu, zużycia paliwa w jednostkach sprzętowo-transportowych, 
3) wyliczanie efektów rzeczowych po wykonaniu zadań inwestycyjnych 
        przez pracowników obsługi i grupy interwencyjnej sposobem gospodarczym. 
4) przygotowywanie kosztorysów inwestorskich, 
5) nadzór z ramienia inwestora nad prowadzonymi inwestycjami, 
6) pełnienie funkcji kierownika budowy przy inwestycjach 
        prowadzonych sposobem gospodarczym i rozliczanie efektów rzeczowych, 
7) wykonywanie dokumentacji technicznej i budowlanej małych projektów 

                  dla potrzeb gminy, 
8) dokonywanie przeglądów technicznych rocznych budynków 
        użyteczności publicznej będących własnością gminy i prowadzenie 
        książek obiektów, 
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9) dokonywanie kalkulacji ceny jednostkowej sprzętu używanego 
                  do prac budowlanych. 

 
 
                                        § 39. 
 

Do zadań stanowiska pracy sprzątaczek należy: 
1) utrzymywanie porządku i czystości w budynku administracyjnym, 
2)   utrzymywanie porządku  i czystości w pomieszczeniach biurowych      

i  gospodarczych, 
3) utrzymywanie czystości wokół budynku, 
4) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach sanitarnych, 
5) pielęgnacja i właściwe utrzymanie kwiatów i zieleni przed budynkiem Urzędu   

i miejscem straceń. 
 

 
                                          § 40. 
 

Do zadań robotników gospodarczych należy: 
1) utrzymywanie w należytym stanie i porządku placów, skwerów oraz innych 

obiektów o charakterze komunalnym poprzez systematyczne wykaszanie trawy, 
obcinanie zbędnych gałęzi i pędów drzew, 

2) załadunek i wywóz śmieci oraz innych nieczystości z porządkowanego terenu, 
3) budowa i remonty chodników oraz dróg lokalnych na terenie Gminy, 
4) prawidłowa eksploatacja sprzętu mechanicznego i właściwa dbałość o ten sprzęt. 

 
           

§ 41. 
 

Do zadań konserwatora wodociągów należy w szczególności: 
 
1) konserwacja i remonty urządzeń sieci wodociągowej na terenie Gminy, 
2) konserwacja i utrzymywanie w stałej sprawności technicznej hydroforni i urządzeń 

podających wodę do sieci, 
3) odpowiedzialność za stałe dostarczanie wody dla odbiorców przyłączonych do 

sieci wodociągowej, 
4) kontrola stanu wodomierzy i przekazywanie danych na stanowisko ds. gospodarki 

komunalnej i opłat lokalnych, 
5) zakładanie plomb na wodomierze zainstalowane przez odbiorców. 

 
                                     
                                          § 42. 
 

Do zadań stanowiska kierowcy samochodu osobowego należy w szczególności: 
1) wykonywanie przewozów osób, 
2) dbałość o należyty stan techniczny i sanitarno - porządkowy pojazdu, 
3) dokonywanie przeglądów technicznych samochodu osobowego, 
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4) utrzymywanie w stałej sprawności technicznej pojazdu i pozostawanie  
      w dyspozycji pracodawcy. 

 
 

       § 43. 
 

Do zadań kierowcy samochodu ciężarowego należy w szczególności: 
 
1) eksploatowanie pojazdu zgodnie z ogólnymi przepisami ze szczególnym 
uwzględnieniem:  
a) dokonywanie przejazdów wg. zasady po jak najkrótszych trasach, 
b) przestrzeganie właściwej, racjonalnej prędkości pojazdu; 
c) nie przeładowania pojazdu ponad oznaczoną ładowność; 
d) staranne rozmieszczenie ładunku na pojeździe i jego zabezpieczenia, 
e) bieżącego informowania przełożonego o trudnościach w realizacji zadania, 
f) niezwłoczny powrót do miejsca stałego garażowania, wykonanie codziennej 

obsługi i przygotowanie pojazdu do następnego wyjazdu, 
g) bezwzględne wykonywanie poleceń przełożonego, 
h) sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, 
i) wykonywanie w przypadku braku pracy zasadniczej, pracy zastępczej na polecenie 

przełożonego, 
j) rozliczanie kontrolne zużycia paliwa na karcie pracy po każdym wykonywanym 

zadaniu. 
 

 
 

  § 44. 
 

Do zadań pracownika na stanowisku pomocy administracyjnej należy: 
 
1) pomoc interesantów w zakresie udzielania informacji o sposobie załatwiania 

spraw i kierowanie do odpowiednich pracowników, 
2)  wydawanie druków potrzebnych do załatwiania spraw, 
3)  obsługa pulpitu sterowniczego monitoringu, 
17) obserwacja monitorów, 
18) obsługa urządzeń radiowych. 
19) spisywanie zeznań świadków, celem wliczenia okresów pracy 

     w rolnictwie do   pracowniczego stażu pracy. 
 
      § 45. 
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi kanalizacji, pompowni i oczyszczalni 
ścieków należy w szczególności: 
 
1) utrzymywanie w sprawności technologicznej urządzeń i obiektów oczyszczalni 
ścieków oraz pompowni P-I, P-II, P-III, P-IV, PG, 

2) dbałość o sprawne funkcjonowanie kanalizacji ściekowej, 
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3) prowadzenie bieżącej obsługi maszyn i urządzeń zgodnie z wymogami 
technologicznymi i posiadanymi uprawnieniami, 

4) nadzorowanie i sterowanie procesami oczyszczania ścieków zgodnie z posiadaną 
wiedzą, dokumentacją i zaleceniami, 

5) prowadzenie pełnej dokumentacji technologicznej wymaganej odpowiednimi 
instrukcjami, 

6) planowanie pracy konserwatorów, ustalanie czasu pracy i rozliczanie wykonanych 
zadań, 

7) pobieranie próbek ścieków surowych i oczyszczonych w czasokresach ustalonych 
operatem wodnoprawnym, sprawowanie nadzoru nad: 

8) ręcznym i mechanicznym usuwaniem skratek na ociekacz, 
9) usuwaniem nadmiernego osadu do komory tlenowej stabilizacji z reaktora 

zblokowanego, 
10) usuwaniem osadów z piaskownika pionowego oraz odwodnionych osadów z 

poletek ociekowych piasku, 
11) wpuszczaniem wód nad osadowych do pompowni głównej i wypuszczanie osadów 

zagęszczonych z komory osadowej na poletka osadowe, 
 

12) sprawnym funkcjonowaniem i czystością punktu zlewnego i zbiornika ścieków 
dowożonych, 

13) utrzymywaniem w sprawności urządzeń elektrycznych zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

14) utrzymywaniem porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków w 
pomieszczeniach technicznych, technologicznych, socjalnych, 

15) utrzymywaniem porządku i czystości na terenie pompowni. 
 

             V. Zasady podpisywania pism i decyzji administracyjnych 
 

§ 46. 
 
Burmistrz reprezentując Gminę na zewnątrz podpisuje pisma urzędowe oraz 
wydawane decyzje administracyjne z zastrzeżeniem § 48. 
 
                                          § 47. 
 
Burmistrz może upoważnić Kierowników Referatów i pracowników 
samodzielnych stanowisk pracy do podpisywania korespondencji i decyzji 
administracyjnych dotyczących spraw pozostających w ich zakresie czynności. 
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                     VI. Działalność kontrolna w Urzędzie 
 

§ 48. 
 

1. Burmistrz sprawuje nadzór nad organizacją i prawidłowym działaniem kontroli 
wewnętrznej, a także należytym wykorzystaniem wyników kontroli. 

2. Zadania w zakresie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i gminnych jednostkach  
organizacyjnych realizują w szczególności: 

1) Sekretarz; 
2) Skarbnik; 
3) Zastępca Skarbnika; 
4) Kierownicy. 
3. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu do przeprowadzenia kontroli 

doraźnych lub problemowych w gminnych jednostkach organizacyjnych. 
 
§ 49. 

 
1. Zakres kontroli dla podmiotów dokonujących kontroli ustala Burmistrz w 

porozumieniu z Sekretarzem w rocznym planie kontroli. 
2. Plan kontroli obejmuje kontrole kompleksowe i problemowe, nie uwzględnia 

natomiast kontroli doraźnych. 
3. Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzenia kontroli określa Burmistrz w 

drodze Zarządzenia. 
                                                      § 50. 

 
Szczegółową strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny stanowiący 
załącznik niniejszego regulaminu. 

 
VII. Postanowienia końcowe 

 
§ 51. 

 
Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane są przez Burmistrza 
w drodze zarządzenia. 


