Z A R Z ^ Z E N I E Nr 7/2012
WOJTA GMINY LOPUSZNO
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urz^du Gminy w Lopusznie
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r.Nr 142poz. 1591 zpozn. zm.)zarzq^dzam, conast^puje:
§1
Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urz^du Gminy w Lopusznie w brzmieniu
stanowi^cym zal^cznik do niniejszego zarz^enia.

§2
Z dniem wej^cia w zycie Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Organizacyjny
Urz^du Gminy w Lopusznie nadany przez Wqjta Gminy Lopuszno dnia 3 stycznia 2011 r.
Zarz^dzeniem Nr 1/2011 z pozniejszymi zmianami.
§3

Wykonanie Zarzadzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy.
§4

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 22 lutego 2012 r.

Zat£tcznik
do Zarz£idzenia Nr 7/2012
Wojta Gminy Lopuszno
z dnia 22 lutego 2012 rol(u

URZ^D GMINY W LOPUSZNIE
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Rozdziai I
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.
Regulamin organizacyjny Urz^du Gminy w Lopusznie zwany dalej „regulaminem" okresla:
1. Postanowienia ogolne.
2. Zakres dziatania i zadania urz^du.
3.

Organizacj? urz^du.

4. Zasady funkcjonowania i tryb pracy urz^du.
5.

Podziat zadah i kompetencji pomi^dzy kierownictwo urz^du.

6.

Podstawowe zasady organizacji pracy.

7. Zasady opracowywania i realizacji aktow prawnych.
8. Zasady dzialalnosci kontrolnej.
9. Zasady organizacji i prowadzenia narad.
10. Zasady podpisywania pism i obiegu korespondencji.
11. Podzial zadah pomi^dzy referaty i samodzielne stanowiska pracy.
12. Postanowienia kohcowe.
§2.
Urz^d Gminy w Lopusznie zwany dalej „urz^dem" realizuje zadania wtasne gminy okreslone
ustawami, statutem gminy, uchwalami gminy, niniejszym regulaminem oraz zadania zlecone
organom samorzqdowym.

§3.
Siedzib^ urz^du jest miejscowosc Lopuszno.
§4.
1.

Ilekroc w regulaminie jest mowa o:
a)

radzie - rozumie sif przez to Radf Gminy w Lopusznie,

b)

urz^dzie - rozumie si^ przez to Urz^d Gminy w Lopusznie,

c)

wqjcie - rozumie si? przez to Wojta Gminy Lopuszno,

d)

sekretarzu - rozumie si? przez to Sekretarza Gminy Lopuszno,

e)

skarbniku - rozumie si? przez to Skarbnika Gminy Lopuszno,

f)

kierowniku USC - rozumie si? przez to Kierownika USC w Lopusznie,

g)

kierowniku - rozumie si? przez to Kierownika Referatu.

Rozdziat 11
ZAKRES DZIALANIA I ZADANIA URZ^DU

§5.
1.

Urz^d stanowi aparat pomocniczy wqjta.

2.

Urz^d realizuje zadania:

1) wlasne gminy wynikaj^ce z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym,
2) zlecone gminie przez organy administracji rz^dowej,
3)

powierzone gminie przez organy administracji rz^dowej oraz z zakresu wlasciwosci
wojewodztwa i powiatu na podstawie zawartego porozumienia,

4) wynikaj^ce z innych ustaw szczegolnych,
5) wynikaj^ce ze statutu gminy,
6)

realizacja zadah wynikaj^cych z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

obowi^zku obrony RP i innych ustaw szczegolnych.
§6.
1.

Do zadah urz^du nalezy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadah
i kompetencji.

2.

W szczegolnosci do zadah urz?du nalezy:

1) przygotowanie materiaiow niezb?dnych do podejmowania uchwal, wydawania decyzji,
postanowieh i innych aktow z zakresu administracji,
2) wykonywanie na podstawie udzielonych uprawnieh - czynnosci faktycznych, wchodz^cych
w zakres zadah gminy,
3) przygotowanie do uchwalenia budzetu oraz realizacja budzetu gminy,
4)

zapewnienie warunkow organizacyjnych do odbywania sesji rady, posiedzen jej komisji,

5) zapewnienie organom gminy mozliwosci przyjmowania, rozpatrywania oraz zaiatwiania skarg
i wnioskow,
6) prowadzenie zbioru przepisow prawa miejscowego, dost?pnych do powszechnego wgl^du
w siedzibie urz?du,
7) realizacja innych obowi^zkow i uprawnieh wynikaj^cych z przepisow prawa oraz uchwal
organow gminy,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowii^zuj^cymi przepisami prawa,
9)

realizacja obowi^zkow i uprawnieh zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami
prawa pracy.
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Rozdzial III
ORGAN IZACJA URZ^DU

§7.
1. Prac^ urz?du kieruje wqjt przy pomocy sekretarza, skarbnika gminy.
2. Osoby wymienione w ust. 1 wykonuj^ zadania wyznaczone

przez wqjta,

zapewniaj^c

w powierzonym zakresie rozwi^zywanie problemow wynikaj^cych z zadan urz^du.
3.

Sekretarz w zakresie ustalonym przez wqjta organizuje prac? urz?du, zapewnia

sprawne

funkcjonowanie urz?du i warunki jego dziatania.
§8.
W ramach struktury organizacyjnej urz?du wyodr?bnia si? nast?puj^ce referaty i samodzielne
stanowiska pracy:
1.

Referat Organizacyjny i Oswiaty - symbol Or oraz Os.

2.

Referat Finansowy - symbol Fn.

3.

Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Gruntami - symbol BGK,
RiG, DG.

4.

Urz^d Stanu Cywilnego - symbol USC.

5.

Referat Spraw Obywatelskich - symbol SO.

6.

Stanowisko pracy ds. zdrowia, czynszow - symbol ZA, DGK.

7.

Stanowisko pracy ds. promocji, rozwoju strategicznego gminy i informatyzacji.

§9.
W urz?dzie tworzy si? stanowiska kierownicze:
1. Wqjt Gminy.
2.

Sekretarz Gminy.

3.

Skarbnik Gminy.

4. Kierownik Urz?du Stanu Cywilnego;
5.

Kierownik referatu.
§10.

W przypadkach szczegolnych, w tym okreslonych ustawq, wojt moze ustanowic pelnomocnikow.

§11.
Podzialu zadah mi?dzy referatami i samodzielnymi stanowiskami oraz przygotowania zakresow
czynnosci pracownikom dokonuje kierownik referatu organizacyjnego i oswiaty.

§12.
Schemat struktury organizacyjnej urz?du okresla zal^cznik Nr 1 do regulaminu.

Rozdzial IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA I TRYB PRACY URZ^DU

§13.
I.

Urz^d dziala w oparciu o zasady:
a)

Praworzqdnosci,

b) sluzebnosci wobec spolecznosci lokalnej,
c) jednoosobowego kierownictwa,
d) racjonalnego gospodarowania srodkami finansowymi,
e)

kontroli wewn?trznej,

f)

podzialu zadan pomi?dzy kierownictwo urz?du, poszczegolne referaty i samodzielne sta-

nowiska oraz wzajemnego wspoldzialania.
§14.
1. Pracownicy urz?du w wykonywaniu obowiqzkow i zadah urz?du dzialajq na podstawie prawa
i w jego granicach.
2.

Pracownik

zatrudniony

kwalifikacyjnym,

na

stanowisku

dokonywanym

przez

urz?dniczym

bezposredniego

podlega

okresowym

przelozonego.

ocenom

Okresowej

ocenie

kwalifikacyjnej dokonywanej przez bezposredniego przelozonego podlega rowniez pracownik
samorzqdowy mianowany zatrudniony na stanowisku innym niz urz?dnicze.
§15.
1. Interesanci przyjmowani i obshigiwani s^ w godzinach pracy urz?du, chyba, ze szczegolne
okolicznosci wymagajq innego czasu.
2. Pracownicy urz?du zobowi^zani s^^ do wlasciwego, zgodnego z prawem i zasadami wspolzycia
spolecznego zaiatwiania spraw obywateli (nalezy udzielic pelnej informacji o trybie zaiatwiania
sprawy i obowi^zuj^cych w tym zakresie przepisach prawnych).
3.

Informacje, zaswiadczenia itp., ktore wymagaj^ kontaktu z innymi referatami, samodzielnymi
stanowiskami, pracownik prowadz^cy spraw? obowi^zany jest sam skompletowac, chyba, ze tryb
taki wyl^czaj^przepisy prawa.
§16.

Gospodarowanie srodkami finansowymi odbywa si? w racjonalny, celowy i oszcz?dny sposob.
§17.
Odpowiedzialnosc za dyscyplin? pracy, funkcjonowanie urz?du ponosi wqjt i sekretarz, a kierownicy
referatow za podleglych pracownikow.
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Rozdzia} V
PODZIAL Z A D A N I KOMPETENCJI POMIEDZY KIEROWNICTWO URZ^DU

§18.
Do zadan wqjta nalezy w szczegolnosci:
1. Kierowanie biezq^cymi sprawami gminy.
2. Reprezentowanie gminy na zewn^trz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotycz^cych gminy.
3. Realizacja zadah kierownika zakladu pracy w rozumieniu prawa pracy.
4. Zatwierdzanie zakresow czynnosci i odpowiedzialnosci pracownikom urz?du.
5. Realizacja uprawnieh shizbowych w stosunku do pracownikow urz?du oraz kierownikow
gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej oraz upowaznienie do ich realizacji w imieniu wqjta innych pracownikow urz?du.
7. Sprawowanie ogolnego kierownictwa i nadzoru nad realizacja zadah obronnych wykonywanych
przez urz^d i podlegle jednostki organizacyjne. Sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej
Gminy i Kierownika Gminnego Zespolu Zarz^dzania Kryzysowego.
8.

Skladanie radzie okresowych sprawozdan z realizacji uchwal rady.

9. Wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego w urz?dzie.
10. Nadzorowanie zadah gminy dotycz^cych:
1) pomocy spolecznej,
2) ochrony zdrowia,
3) porz^dku publicznego i ochrony przeciwpozarowej,
4) realizacji inwestycji gminnych,
5) gminnych drog, placow, mostow i organizacji ruchu drogowego,
6) zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomosciami,
7) gospodarki komunalnej:
a) zaopatrzenia w wod? i energi? elektryczn^
b) utrzymywania czystosci i porz^dku, usuwania sciekow komunalnych,
c) ochrony srodowiska,
11. Podejmowanie

decyzji maj^tkowych dotycz^^cych zwyklego zarz^du

mieniem gminy

w obowi^zuj^cym trybie.
12. Podejmowanie innych decyzji nalez^cych do kompetencji urz?du i podpisywanie pism
i dokumentow wychodz^cych na zewn^trz urz?du.
13. Nadzorowanie realizacji zadah zleconych z zakresu administracji rz^dowej.
14. Przyjmowanie oswiadczeh woli spadkodawcy.
15. Nadzorowanierealizacjizadah gminnych dotycz^cych edukacji publicznej, kuhmy.

§19.
Do zadan sekretarza nalezy w szczegolnosci:
1. Bezposrednie kierowanie pracq, urz?du:
1) biez^ca kontrola wykonywania zadan urz?du,
2) nadzor nad przestrzeganiem porz^dku i dyscypliny pracy,
3) wnioskowanie w sprawach awansowania, nagradzania oraz udzielania kar pracownikom
urz?du,
4) organizowanie czasu pracy.
2. Nadzorowanie zespolu redakcyjnego „Wiesci Lopuszna".
3. Nadzorowanie gminnych stron intemetowych.
4. Prowadzenie ksi^zki kontroli urz?du.
5. Kompletowanie protokolow i wyst^ieh pokontrolnych kontroli zewn?trznych prowadzonych
w urz?dzie.
6. Organizacja zaiatwiania skarg i wnioskow obywateli.
7. Nadzorowanie opracowywanych projektow zarz^dzeh Wqjta.
8.

Organizowanie i koordynowanie zadah obronnych wykonywanych przez Urz^d i podlegle
komorki organizacyjne wynikaj^ce z ustawy o powszechnym obowi^zku obrony RP, przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a takze z innych ustaw szczegolnych.
§20.

Do zadah skarbnika gminy nalezy w szczegolnosci:
1. Pelnienie funkcji glownego ksi^gowego budzetu gminy.
2. Nadzor na gospodark^_ finansowy Gminy.
3. Nadzor nad prowadzeniem rachunkowosci i ewidencji maj^tku Gminy.
4. Czuwanie nad prawidlowym obiegiem informacji i dokumentacji fmansowej.
5. Przedktadanie projektu uchwaly budzetowej.
6. Nadzor nad realizacja uchwaty budzetowej.
7. Przygotowywanie sprawozdan finansowych i opisowych z realizacji uchwaly budzetowej.
8. Kontrasygnowanie czynnosci prawnych mog^cych spowodowac powstanie zobowi^zah
pieni?znych.
9.

Informowanie rady oraz regionalnej izby obrachunkowej o odmowie zlozenia kontrasygnaty.

10. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach okreslonych imiennym upowaznieniem wqjta.
11. Kierowanie referatem fmansowym.
§21.
Do obowi^zkow kierownikow referatow nalezy:
1. Kierowanie prac^ referatu, nadzor i kontrola realizacji zadah przez pracownikow.
2. Opracowanie projektu uchwal wnoszonych pod obrady rady.
3. Opracowanie projektu programow rozwoju gminy w zakresie zadah realizowanych przez referat.
4. Wspolpraca z innymi referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy i kierownikami jednostek
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organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw.
5. Prowadzenie spraw zwi^zanych z ochrony danych osobowych w urz?dzie.
6. ReaHzacja zadah wynikaj^cych z ochrony informacji niejawnych.
7. Udzielanie informacji radnym w sprawach zwi^zanych z wykonywaniem mandatu oraz
przygotowania odpowiedzi na wnioski komisji i interpelacje radnych.
8. Zatatwianie skarg, wnioskow obywateli.
9.

Realizacja zadah wynikaj^cych z zarz^dzeh wewn^trznych wqjta.

10. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach okreslonych imiennym upowaznieniem wqjta.
11. Uczestniczenie z polecenia wqjta w posiedzeniach rady, komisji.
12. Wnioskowanie z zachowaniem drogi sluzbowej w sprawach osobowych pracownikow.
13. Wykonywanie zadah obronnych wynikajqcych ze szczegolnych regulacji prawnych.
14. Realizacja wytycznych zadah obronnych w regulaminie organizacyjnym na czas „W".

Rozdzial V I
PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI PRACY

§22.
1,. Referaty prowadz^ sprawy i przygotowuj^ projekty rozstrzygni^c w ramach kompetencji rady,
wqjta.
2.

Do zadah referatow nalezy w szczegolnosci:
1) zapewnienie wtasciwej i terminowej realizacji zadah urz?du wynikaj^cych z przepisow prawa,
uchwat rady, decyzji i zarz^dzeh wqjta, rozstrzygni?c nadzoru,
2) opracowanie projektu budzetu gminy i sprawozdan zjego wykonania w zakresie zadah
realizowanych przez referat,
3) rozpatrywanie skarg, wnioskow i postulatow - zgodnie z wtasciwosci^.
4) w zakresie bezpieczehstwa i obronnosci:
a) wykonywanie

zadah

obronnych,

zarz^dzania

kryzysowego

wynikaj^cych z opracowanych planow: operacyjnego

i

obrony

cywilnej

funkcjonowania, zarz^dzania

kryzysowego i obrony cywilnej,
b) wspoldziatanie w realizacji przedsi?wzi?c zwi^zanych z przygotowaniem systemu
kierowania bezpieczehstwem gminy oraz funkcjonowaniem na stanowiskach kierowania,
c) wykonywanie zdah w zakresie zapobiegania zagrozeniu zycia, zdrowia lub mienia oraz
zagrozeniom

srodowiska, bezpieczehstwa

zapobiegania

kl?skom zywiotowym

powszechnego

i innym

i porz^dku publicznego,

nadzwyczajnym

zagrozeniom

zwalczania i usuwania ich skutkow na zasadach okreslonych w ustawach,
d) udziat w szkoleniu obronnym organizowanym przez urz^d oraz organy nadrz?dne.
3.

Zakresy dziatania referatow i samodzielnych stanowisk pracy okresla rozdzial X I regulaminu.

oraz

§23.
1. Zadania pracownikow iirz?du okreslone s^ w imiennych zakresach czynnosci, za wyj^tkiem
wqjta, sekretarza i skarbnika gminy, ktorych zakres czynnosci wynika z przepisow regulaminu
i statutu gminy.
2.

W celu wykonania w petni zadah urz?du, wqjt lub sekretarz, w uzgodnieniu z kierownikiem
referatu, mog^^polecac pracownikowi realizacj? pilnego zadania nie obj?tego zakresem czynnosci.
§24.

1. Jezeli w przekonaniu pracownika polecenie przelozonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten
powinien je wykonac, zawiadamiaj^c jednoczesnie wqjta o zastrzezeniach.
2.

Pracownikowi nie wolno wykonywac poleceh, ktorych wykonanie, wedlug jego przekonania
stanowiloby przest?pstwo lub groziloby niepowetowanymi stratami.

3.

Sposob post?powania skarbnika w przypadku odmowy kontrasygnaty reguluje ustawa o fmansach
publicznych.
§25.

Czas pracy, sprawy porz^dkowe i dyscyplinarne pracownikow urz?du okresla regulamin pracy UG.
Rozdzial V H
ZASADY OPRACOWYWANIA I REALIZACJI AKTOW PRAWNYCH
§26.
1.

Projektami aktow prawnych skierowanych do rozpatrzenia przez rad? s^^ projekty uchwal.

2.

Projektami aktow prawnych wojta, w rozumieniu regulaminu, s^ projekty:
1) zarz^dzeh,
2) decyzji,
3) pism okolnych.
§27.

1.

Projekt aktu prawnego opracowuje pracownik merytoryczny przy wspolpracy z radc^^ prawnym
i przedktada kierownikowi referatu do zaopiniowania.

2.

Projekt aktu prawnego winien zawierac:
1) tyhil,
2) podstaw? prawn^,
3) sentencj?,
4) klauzul? wykonalnosci.

3. Do projektu aktu prawnego nalezy dol^czyc uzasadnienie celowosci i potrzeby wydania danego
aktu, jego podstaw? prawn% skutki dla budzetu.
4. Projekt aktu prawnego winien bye zaopiniowany przez skarbnika gminy, kierownika referatu lub
gminnej jednostki organizacyjnej, radc? prawnego.
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5. Zaopiniowany w ten sposob projekt uchwaly rady po akceptacji wojta przedkladany jest
wlasciwym komisjom rady ceiem uzyskania opinii. W przypadku negatywnych opinii komisji
rady, projekt ten ponownie jest przedmiotem opracowania.
§28.
1. Uchwal?, po uchwaleniu przez rad? i podpisaniu przez przewodnicz^cego rady, wpisuje si? do
rejestru uchwal, ktory prowadzi stanowisko ds. obstugi rady gminy i archiwum.
2. Uchwaly tworz^ce i zmieniaj^ce

prawo miejscowe

podlegaj^ ogloszeniu w Dzienniku

Urz?dowym Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego.
3. Akty prawne wojta w postaci zarz^dzeh i pism okolnych podlegaj^ rejestracji w rejestrze
prowadzonym przez kierownika referatu organizacyjnego i oswiaty lub kierownikow jednostek
organizacyjnych.
Rozdzial Vffl
ZASADY DZIALALNOSCI KONTROLNFJ

§29.
Kontrola wewn?trzna ma na celu w szczegolnosci:
1) badanie zgodnosci dzialania z obowi^zuj^cymi przepisami prawa,
2) wykrywanie nieprawidlowosci i niegospodamosci w wykonywaniu zadah,
3) ustalenie

przyczyn i skutkow stwierdzonych nieprawidlowosci oraz osob za nie

odpowiedzialnych,
4) wskazywanie sposobow i srodkow umozliwiaj^cych usuni?cie stwierdzonych uchybieh
i nieprawidlowosci.
§30.
Do przeprowadzenia kontroli upowaznieni s^:
1. Komisja rewizyjna rady gminy we wszystkich sprawach dotycz^cych gminy, zleconych przez rad?
gminy oraz na podstawie planu pracy.
2.

Wqjt, sekretarz, skarbnik w sprawach funkcjonowania urz?du.

3. Kierownicy referatow w stosunku do swoich podwtadnych.
§31.
1.

Kontrola dotyczyc moze calosci spraw prowadzonych przez stanowisko pracy lub referat
albo okreslonych spraw, a takze jednej sprawy i moze obejmowac:
1) sposob prowadzenia i przechowywania akt,
2) sprawy biez^ce, z okresu minimalnego (dot. roku biez^cego), a jesli to konieczne to z lat
ubieglych.

2. Z kontroli sporz^dza si? protokol, wskazuj^c w nim prawidlowosci jak i nieprawidlowosci.
3.

O wynikach kontroli powiadamia si? niezwlocznie organ lub osob?, ktorej kontroluj^cy

i kontrolowany podlega.
Rozdzial IX
ZASADY ORGANIZACJI I PROWADZENIA NARAD

§32.
1. Narady zwoluj^ i prowadz^: wqjt, sekretarz, skarbnik.
2. Przedmiotem narad s^^:
1) informacja o zadaniach urz?du,
2) sprawy organizacyjne,
3) konsultacje najwazniejszych projektow i koncepcji,
4)

informacja o realizacji zadan.
Rozdzial X
ZASADY PODPISYWANIA PISM I OBIEGU KORESPONDENCJI

§33.
1.

Do podpisu wqjta zastrzezone s^ nast?puj^ce pisma:
1) do organow administracji rz^dowej, samorz^dowej i odwolawczej,
2) zwi^zane z kontraktami zagranicznymi,
3) do organow sprawiedliwosci,
4) odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli,
5) zarzadzenia i pisma okolne,
6) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
7) pisma maj^ce ze wzgl^du na swqj charakter specjalne znaczenie, a dotycz^ce
w szczegolnosci:
a) zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracownikow urz?du oraz
kierownikow jednostek organizacyjnych gminy,
b) wnioski o nadanie odznaczeh,
c) podziahi funduszu plac,
d) udzielania urlopow bezplatnych,
e) akty zwi^zane z obronnosci^
f)

inne indywidualnie zastrzezone.

2. Obieg korespondencji odbywa si? zgodnie z „Instrukcjq^ kancelaryjnq. dla organow Gminy
i zwi^zkow mi?dzygminnych".
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Rozdzial X I
ZAKRESY DZIALANIA REFERATOW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

§34.
W sktad Referatu Organizacyjnego i Oswiaty wchodz^:
1.

Kierownik referatu spraw organizacyjnych i kadrowych - 1 etat.

2.

Stanowisko ds. obstugi organow Rady Gminy i archiwum - I etat.

3.

Stanowisko ds. obslugi sekretariatu i spraw kancelaryjnych - I etat.

4.

Stanowisko ds. oswiaty - 1 etat.

5.

Stanowisko ds. kadrowych pracownikow oswiaty - 1 etat.

6.

Sprz^taczka- 1 etat.

7.

Dozorca - 4 etaty.

8.

Kierowca samochodu osobowego - I etat.

Do zadah dzialah referatu nalezy w szczegolnosci:
1) prowadzenie kancelarii ogolnej oraz obsluga sekretariatu,
2) udzielanie informacji o kompetencjach organow i instytucji,
3) wykonywanie zadah
parlamentamych;

zwi^zanych z przeprowadzeniem

na

prezydenckich; samorz^dowych; referendow

obszarze gminy wyborow
oraz wyborow jednostek

pomocniczych gminy,
4) prowadzenie ewidencji i kierowanie do zaiatwiania skarg i wnioskow skladanych do urz?du,
5) prowadzenie rejestrow przepisow prawnych powszechnie obowi^zuj^cych na terenie gminy,
6) koordynowanie prac dotycz^cych wyborow Prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz organow
samorz^dowych,
7) prowadzenie spraw odznaczeh,
8) prowadzenie spraw zwi^zanych z zaopatrzeniem urz?du w srodki trwale, materialy biurowe oraz
srodki czystosci,
9) ewidencja i gospodarowanie mieniem ruchomym urz?du,
10) zaiatwianie spraw zwi^zanych z piecz?ciami urz?dowymi,
11) powadzenie archiwum urz?du,
12) prenumerata dziennikow i czasopism,
13) mala poligrafia, kserowanie i obstuga komputera,
14) prowadzenie ewidencji poleceh wyjazdow shjzbowych,
15) powadzenie ewidencji „wyjsc" w godzinach sluzbowych oraz „wyjsc" w sprawach prywatnych,
16) prowadzenie ewidencji wydanych upowaznieh,
17) prowadzenie ewidencji wydanych pelnomocnictw, prowadzenie ewidencji zawartych umow,
18) prowadzenie spraw osobowych pracownikow urz?du, placowek oswiatowych oraz kierownikow
jednostek organizacyjnych,
19) prowadzenie spraw zwi^zanych z dyscyplin^^ pracy.

20) ewidencja urlopow wypoczynkowych i innych,
21) prowadzenie listy obecnosci,
22) wspoipraca z referatem fmansowym w sprawach wynagrodzeh pracownikow,
23) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracownikow,
24) organizowanie szkoleh pracowniczych,
25) obsluga administracyjno - biurowa Rady Gminy w Lopusznie; przewodnicz^cego Rady; komisji;
Rady oraz wqjta gminy a w szczegolnosci:
a) sporz^dzanie protokolow z posiedzeh Rady; komisji,
b) obsluga sesji rady, wysylanie zawiadomieh, protokolowanie,
c) rejestrowanie uchwal, nadawanie im dalszego biegu celem realizacji,
d) obsluga komisji Rady.
26) przekazywanie projektow uchwal Rady wlasciwym komisjom do zaopiniowania,
27) prowadzenie rejestrow uchwal podj?tych przez Rad? oraz rejestrow przepisow gminnych
stanowi^cych tzw. prawo miejscowe,
28) kierowanie prawomocnych uchwal Rady do mer>torycznych komorek organizacyjnych Urz?du i
jednostek gminy celem ich realizacji,
29) przesytanie do organow nadzoru (Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej) w terminie 7 dni
od podj?cia problemowych uchwal, organow gminy,
30) sporz^dzanie sprawozdawczosci statystycznej z dzialalnosci organow gminy,
31) sygnalizowanie radnym o obowi^zku skladania okresowych oswiadczeh maj^tkowych oraz
przestrzegania przepisow antykorupcyjnych w przypadkach prowadzenia prze nich dzialalnosci
gospodarczej,
32) wspoludzial z przewodnicz^cym Rady, przewodnicz^cymi komisji w opracowaniu projektow
planow dzialania,
33) ewidencjonowanie wnioskow i postulatow oraz interpelacji radnych zglaszanych na posiedzeniach
organow gminy i nadawanie im dalszego biegu celem zatatwienia,
34) podanie do publicznej wiadomosci uchwal, obwieszczeh i ogloszeh Rady,
35) wykonywanie zadah wynikaj^cych z biez^cej pracy Rady,
36) realizacja prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego,
37) nadzor nad realizacj^^dowozu uczniow do szkol,
38) organizowanie konkursow na dyrektorow placowek oswiatowych oraz prowadzenie post?powah
w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
39) prowadzenie akt osobowych pracownikow placowek oswiatowych,
40) sporz^dzanie

umow o prac? w porozumieniu z dyrektorami obslugiwanych

placowek

oswiatowych,
41) na wniosek kierownika placowki oswiatowej dokonywanie przeszeregowah pracownikow,
42) prowadzenie gminnej bazy danych oswiatowych (SIO),
43) prowadzenie dokumentacji zwi^zanej ze spelnieniem obowi^zku nauki,
44) organizowanie narad z dyrektorami placowek oswiatowych.
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45) zbieranie informacji dotycz^cych oswiaty i przekazywanie wlasciwym organom,
46) prowadzenie

spraw

zwi^zanych

z

doskonaleniem

zawodowym

dyrektorow

placowek

oswiatowych, oraz prowadzenie spraw zwi^zanych ze szkoleniem, ksztatceniem, doksztalcaniem i
doskonaleniem nauczycieli,
47) przygotowanie

dokumentacji

ZUS

pracownikow

placowek

oswiatowych

w

celach

emerytalno - rentowych,
48) prowadzenie dokumentacji zwiq^zanej z dofinansowaniem kosztow ksztalcenia mlodocianych,
49) opracowywanie sprawozdah,
50) prowadzenie innych spraw na podstawie odr?bnych przepisow z zakresu prawa oswiatowego,
Karty Nauczyciela oraz przepisow szczegolnych,
51) prowadzenie

spraw

zwi^zanych

z

dzialalnosci^ gminnej

komisji

ds.

przeciwdzialania

alkoholizmowi,
52) opracowywanie projektow, programow profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych.

§35.
W sklad Referatu Finansowego wchodz^:
1.

Skarbnik gminy - kierownik referatu - 1 etat.

2.

Stanowisko ds. ksi?gowosci budzetowej - zast?pca skarbnika gminy - 1 etat.

3.

Stanowisko ds. wymiaru podatkow i oplat lokalnych - 1 etat.

4.

Stanowisko ds. ksi^gowosci podatkow i oplat - 1 etat.

5.

Stanowisko ds. ksi^gowosci budzetowej - sporz^dzanie miesi^cznych i kwartalnych sprawozdah

budzetowych dochodow i list wynagrodzeh - 1 etat.
6.

Stanowisko ds. ksifgowosci budzetowej - organu i dochodow wlasnych jednostek - 1 etat.

7.

Stanowisko ds. srodkow transportowych, bhp - 1 etat.

8.

Stanowisko ds. obstugi ksi?gowo-finansowej placowek oswiatowych - 1 etat.

9. Stanowisko ds. ptac pracownikow oswiaty - 1 etat.
10. Stanowisko ds. dzialalnosci gospodarczej i kasy- 1 etat.

Do zakresu dzialah referatu nalezy w szczegolnosci:
1)

przygotowywanie projektu uchwaly budzetowej,

2)

wnioskowanie w sprawie zmian w uchwale budzetowej,

3)

opracowanie projektu uktadu wykonawczego budzetu,

4) opracowywanie projektu planu finansowego zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych
zadah zleconych,
5)

opracowywanie planu finansowego urz?du i jednostki budzetowej,

6)

kontrola planu finansowego jednostek budzetowych pod wzgl?dem zgodnosci z uchwalonym
budzetem oraz kierowanie ich do zatwierdzenia przez wqjta,

7)

opracowywanie harmonogramu realizacji dochodow i wydatkow budzetu gminy.

8)

przygotowywanie informacji o przebiegu wykonania budzetu za I potrocze oraz sprawozdania
rocznego z wykonania budzetu,

9)

przygotowywanie projektow uchwal w sprawie zmian dochodow i wydatkow budzetu,

10)

kontrola przestrzegania dyscypliny fmansow publicznych w urz?dzie,

11)

przygotowywanie projektow uchwal rady w sprawach oplat i podatkow lokalnych,

12)

ustalenie wymiaru, sporz^dzenie decyzji wymiarowych (nakazow platniczych),

13)

prowadzenie spraw zwi^zanych z ulgami podatkowymi dotycz^cych zobowi^zah podat-

kowych stanowi^cych dochody gminy,
14)

zabezpieczenie wykonania zobowi^zah podatkowych,

15)

prowadzenie spraw zwi^zanych ze zwrotem podatku akcyzowego,

16)

prowadzenie kontroli podatkowej lub ogl?dzin zgloszonej do opodatkowania nieruchomosci,

gruntu lub lasu,
17)

prowadzenie spraw zwi^^zanych z przestrzeganiem tajemnicy skarbowej,

18)

wydawanie zaswiadczeh w sprawach okreslonych w ordynacji podatkowej,

19) pobor i zabezpieczenie wykonania naleznosci pieni^znych gminy, do ktorych nie stosuje si?
ustawy „Ordynacja podatkowa",
20)

opracowywanie zarz^dzeh wynikaj^cych z ustawy o rachunkowosci m.in. regulamin kontroli

wewn?trznej, instrukcji inwentaryzacyjnej, zakladowego planu kont oraz ich aktualizowanie,
21)
22)

prowadzenie komputerowej ksi?gowosci,
sporz^dzanie

sprawozdawczosci

fmansowej

jednostki budzetowej

oraz

sporz^dzanie

zbiorczej sprawozdawczosci wszystkich jednostek budzetowych, zakiadow budzetowych,
23)
24)

sporz^dzanie sprawozdawczosci o udzielonej przez gmin? pomocy publicznej,
wspoldzialanie z organizacjami

finansowymi

i bankami

oraz wspoldzialanie przy

opracowaniu specyfikacji do wyboru banku prowadz^cego bankow^ obslug? gminy,
25)

prowadzenie ewidencji maj^tku trwalego i srodkow nietrwalych b?d^cych w posiadaniu

gminy,
26)

prowadzenie spraw placowych pracownikow,

27)

naliczanie i obsluga ksi?gowa zakladowego funduszu swiadczeh socjalnych,

28)

organizacja i kontrola dokumentacji fmansowej,

29)

wspolpraca z regionaln^ izb^ obrachunkow^ oraz izbami i urz?dami skarbowymi,

30)

prowadzenie spraw zwi^zanych z podatkiem VAT,

31)

sporz^dzanie deklaracji miesi?cznych ZUS,

32)

sporz^dzanie deklaracji dla PEFRON,

33)

prowadzenie spraw bhp i przeciwpozarowych w urz?dzie gminy,

34)

gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zwi^zanej z inwentaryzacji skladnikow

maj^tkowych,
35)

przeprowadzanie inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji srodkow trwalych raz w c i ^ u 4 lat,

36)

przygotowywanie w porozumieniu z kierownikami placowek oswiatowych w terminach

ustawowych planow finansowych.
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37)

przeprowadzanie inwentaryzacji maj^tku obshigiwanych placowek oswiatowych,

38)

prowadzenie spraw placowych pracownikow placowek oswiatowych,

39)

ustalanie wynagrodzenia dla dyrektorow placowek oswiatowych,

40)

prowadzenie dokumentacji zwi^zanej z dozywianiem uczniow,

41)

prowadzenie obslugi ksi^gowo - fmansowej placowek oswiatowych,

42)

nadzorowanie i kontrolowanie dzialalnosci fmansowej szkol,

43)

opracowywanie sprawozdah,

44)

prowadzenie dokumentacji w zakresie administrowania Zakladowym Funduszem Swiadczeh
Socjalnych pracownikow placowek oswiatowych,

45)

prowadzenie innych spraw na podstawie odr?bnych przepisow z zakresu prawa oswiatowego,
Karty Nauczyciela oraz przepisow szczegolowych,

46)

prowadzenie ewidencja dzialalnosci gospodarczej,

47)

prowadzenie oplaty skarbowej i targowej,

48)

prowadzenie w systemic komputerowym centralnej ewidencji informacji dzialalnosci

gospodarczej,
49)

prowadzenie ewidencji szczegolowej wg dluznikow - osob, ktorym wydano zezwolenia na
sprzedaz napojow alkoholowych - przypis na koncie 221 oraz sprawozdah miesi^cznych Rb-27S,

50)

terminowym

prowadzeniem

oraz

kompletowaniem

dokumentow

organizacyjnych

dotycz^cych dzialalnosci w zakresie kultury i sportu,
51)

sporz^dzanie informacji, sprawozdah o stanie kultury w gminie, w tym scisla wspolpraca z

Gminn^ Bibliotekq^ Publiczn^, Gminnym Osrodkiem Kultury oraz Gminnym Osrodkiem
Sportowo - Wypoczynkowym jako instytucjami kultury,
52)

opracowywanie projektow i planow gminnych z zakresu rozwoju kultury i sportu.

§36.
W sklad Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Gruntami wchodz^^:
1.

Kierownik referatu - sprawy wynikaj^ce z ustawy „Prawo budowlane" dotycz^ce zamowieh

publicznych, rolnictwa, ochrony srodowiska i gospodarki gruntami - 1 etat.
2.

Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i zamowieh publicznych - 1 etaL

3.

Stanowisko ds. rolnictwa, gospodaiki wodnej i dnjgownictwa - 1 etat;. Stanowisko ds. gospodarid niemchomosciami
— 1 etat.

4.

Stanowisko ds. lesnictwa, ochrony srodowiska - 1 etat.

5.

Stanowisko ds. inwestycji i funduszy europejskich - 1 etat.

Do zakresu dzialah referatu nalezy szczegolnosci:
1) prowadzenie

spraw

zwi^zanych ze

sporz^dzaniem

studium

uwarunkowah

i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego,
2) przygotowanie projektow uchwat Rady o przyst^ieniu do sporz^dzania planu zagospodarowania

przestrzennego z okresleniem granic obszaru obj?tego planem, przedmiotu i zakresu jego ustaleh,
3) prowadzenie

spraw

zwi^zanych ze

sporz^dzaniem

przez Rad? planu

zagospodarowania

przestrzennego,
4) ustalenie warunkow zabudowy po uzyskaniu uzgodnieh lub decyzji wymaganych ustawy
i przepisami szczegolowymi,
5) stwierdzenie wygasni?cia decyzji o warunkach zabudowy w przypadkach okreslonych ustawy
6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji ustalajqcych warunki zabudowy,
7) opiniowanie

zgodnosci

proponowanego

podzialu

nieruchomosci

z

ustaleniami

planu

zagospodarowania przestrzennego,
8) dokonywanie wyboru trybu udzielania zamowienia publicznego,
9) opracowanie w uzgodnieniu z kierownictwem specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
10) przygotowanie tresci ogloszenia zamowienia,
11) wydawanie zainteresowanym wykonawcom i dostawcom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,
12) organizowanie prac komisji przetargowych zwi^zanych z zakresem dzialah referatu i czuwanie
nad ich prawidlowym przebiegiem,
13) przygotowywanie projektu umowy z wykonawc^ lub dostawc^^ wylonionym w toku post?powania
0 zamowieniach publicznych,
14) przygotowywanie wnioskow ztozonych przez wlascicieli gruntow o przyznanie dotacji z budzetu
pahstwa na catkowite lub cz?sciowe pokrycie kosztow zalesienia gruntow i przedstawienie ich
wqjtowi w celu wyrazenia opinii,
15) opiniowanie towieckich planow hodowlanych,
16) przygotowywanie projektu opinii wqjta gminy w sprawie wydzierzawienia obwodu towieckiego,
17) sprawy zwi^zane z mediacj^ w przypadku rozbieznosci stanowisk przy szacowaniu szkod
towieckich dla polubownego rozstrzygni?cia sporu,
18) wydawanie zezwoleh na usuwanie drzew i krzewow oraz wymierzanie kar pieni?znych
za samowolne usuwanie drzew i krzewow,
19) nadzor nad zadrzewieniami terenow gminnych,
20) prowadzenie spraw zwi^zanych z realizacja zadah wynikaj^cych z ustawy o utrzymaniu czystosci
1 porz^dku w gminie,
21) prowadzenie spraw zwi^zanych z ochrony przyrody,
22) utrzymanie w stalej czystosci ulic, placow, chodnikow,
23) prowadzenie

calosci

spraw

zwi^zanych

z

przygotowaniem

inwestycji do

realizacji

a w szczegolnosci:
a)

przygotowanie planow zadah inwestycyjnych i srodkow na ich realizacj?,

b) zlecenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z niezb?dnymi uzgodnieniami,
24) przygotowanie

dokumentacji

do

przetargow

publicznych

na

realizacj?

inwestycji

zaopatrzenia w energi? elektryczn^ poprzez

planowanie

i remontow infrastruktury gminnej,
25) realizacja

zadah

z zakresu
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i organizacj? oswietlenia miejsc publicznych drog znajduj^cych si? na terenie gminy,
26) opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi zgodnie z ustaw^^ o grobach i cmentarzach
wojennych,
27) bezposredni dozor nad stanem grobow i cmentarzy wojennych polozonych na terenie gminy,
28) opieka nad pozostalymi miejscami pami?ci narodowej na terenie gminy,
29) zaiatwianie spraw wynikaj^cych z przepisow o cmentarzach i chowaniu zmarlych,
30) zaopatrzenie materialowe do realizacji remontow prowadzonych przez gmin?,
31) realizacja zadah wynikaj^cych z ustawy o ochronie srodowiska,
32) wspolpraca

w zakresie obrony cywilnej ze sztabami

powolanymi do zwalczania kl?sk

zywiolowych,
33) prowadzenie spraw utrzymania drog gminnych,
34) koordynacja dzialah zwi^zanych z budow^ i modernizacj^ drog gminnych,
35) wydawanie zezwoleh na zajmowanie pasa drogowego drog gminnych,
36) wnioskowanie w sprawie zaliczenia drog do wlasciwych kategorii oraz zmiana tych klasyfikacji,
37) prowadzenie ewidencji drog gminnych,
38) wspolpraca w zakresie utrzymania i budowy drog z Zarz^dami Drog,
39) opracowywanie sprawozdah z zakresu budowy i utrzymania drog,
40) wykonywanie zadah zwi^zanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej,
41) przygotowywanie wnioskow inwestycyjnych gminy z mozliwosci^ pozyskiwania srodkow
z roznego rodzaju funduszy unijnych,
42) biez^ce analizowanie wszelkiego rodzaju publikatorow i informacji o kryterium mozliwosci
pozyskiwania srodkow unijnych,
43) opracowywanie gminnych programow rozwoju rolnictwa w oparciu o kierunkowe zaiozenia rady
gminy,
44) aktualizacja

dokumentacji

do

spisow

rolnych

oraz

prowadzenie

spraw

zwi^zanych

z przeprowadzeniem tych spisow,
45) prowadzenie spraw zwi^zanych z ochron^^ roslin uprawnych przed chorobami, szkodnikami,
chwastami,
46) wspoldzialanie z Izb^ Rolnicz^ i samorz^dami rolniczymi,
47) wspoldzialanie z administracji rz^dow^ w zakresie zwalczania chorob zakaznych zwierz^t,
48) prowadzenie spraw dotycz^cych ochrony zwierz^t,
49) prowadzenie spraw dotycz^cych wykazu ras psow uznanych za agresywne oraz warunkow
wydawania zezwoleh na utrzymanie psa takiej rasy,
50) realizacja zadah wynikaj^cych z ustawy o ksztaltowaniu ustroju rolnego,
51) naliczanie oplat z tytulu podl^czenia do wodoci^gu gminnego,
52) wykonywanie zadah z zakresu przepisow ustawy „Prawo wodne", okreslaj^cych zadania
i kompetencje gminy, a w szczegolnosci w zakresie orzekania w sprawach naruszenia stosunkow
wodnych na gruncie, nadzoru nad spolkami wodnymi, wykonywanie przepisow o melioracjach
wodnych.

53) prowadzenie spraw przeciwpowodziowych w gminie, a w szczegolnosci dokumentacji dotycz^cej
powodzi i podtopieri, organizowania i prowadzenia wspolnie z innymi komorkami wewn?trznymi
urz?du

ratownictwa powodziowego, a nast?pnie szacunku

strat

i przekazania

zebranej

dokumentacji w tym przedmiocie zainteresowanym jednostkom,
54) regulacja stanu prawnego nieruchomosci pozostaj^cych we wladaniu gminy, w tym komunalizacja
mienia,
55) zaiatwianie formalnosci prawnych zwi^zanych z nabywaniem nieruchomosci na potrzeby gminy
b^dz zbycia przez gmin? nieruchomosci wlasnych,
56) prowadzenie spraw zwi^zanych z wykonaniem prawa pierwokupu nieruchomosci i opiniowanie
zasadnosci zwrotow nieruchomosci,
57) realizacja zadah wynikaj^cych z przepisow ustawy o zagospodarowaniu wspolnot gruntowych;
58) gospodarowanie

nieruchomosciami

gminnymi

zgodnie

z

powszechnie

obowi^zujicymi

przepisami oraz uchwalami rady gminy,
59) prowadzenie rejestru mienia gminnego, sprawozdawczosci GUS i innych opracowah na potrzeby
organow gminy,
60) wspolpraca w zakresie obrony cywilnej oraz ze sztabami powolanymi do zwalczania kl?sk
zywiolowych, ewakuacja ludnosci, zwierzqt i mienia,
61) realizacja zadah wynikaj^cych z ustawy o ochronie srodowiska,
62) prowadzenie spraw zwi^zanych z podzialem nieruchomosci,
63) zaiatwianie innych spraw okreslonych przepisami ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne";
64) zatwierdzenie projektow podzialu nieruchomosci i prowadzenie rejestru wydanych decyzji w tym
zakresie.

§37
W sklad Referatu Spraw Obywatelskich wchodz^:
1.

Kierownik Referatu -

ktorym jest osoba pelni^ca funkcje Kierownika Urz?du Stanu

Cywilnego - 1 etat.
2.

Stanowisko ds. ewidencji ludnosci i dowodow osobistych - 1 etat.

3.

Stanowisko ds. obronnych i zarz^dzania kryzysowego - 1 etat.

Do zakresu dzialah Referatu Spraw Obywatelskich nalezy w szczegolnosci:
1) prowadzenie ewidencji wydanych i uniewaznionych dowodow osobistych,
2) prowadzenie ewidencji ludnosci,
3) udost?pnianie danych osobowych ze zbiorow meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i uniewaznionych dowodow osobistych,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
5) prowadzenie stalego rejestru mieszkahcow,
6) prowadzenie stalego rejestru wyborcow,
7) ustanowienie kuratora dla strony, ktorej miejsce pobytu nie jest znane.
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8) prowadzenie spraw zwi^zanych z prowadzeniem zbiorek publicznych,
9) wspolpraca z Wojewodzkim Osrodkiem Informatyki - Terenowym Bankiem Danych
w Kielcach w zakresie obshagi programu ewidencji ludnosci,
10) przygotowywanie i prowadzenie kwalifikacji rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej
oraz udzial w kwalifikacji wojskowej. Wspolpraca z tym zakresie z wlasciwym WKU,
11) prowadzenie

spraw

wynikaj^cych z

powszechnego

obowi^zku obrony,

zarz^dzania

kryzysowego i obrony cywilnej,
12) opracowywanie,

prowadzenie

i

aktualizacja

dokumentacji

planistyczno-wykonawczej

dotycz^cej: osi^gania stanow gotowosci obronnej, zarz^dzania

kryzysowego i obrony

cywilnej,
13) opracowywanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji zapewniaj^cej

funkcjonowanie

urz?du na stanowisku kierowania,
14) organizowanie stalego dyzuru Wojta i utrzymanie w aktualnosci dokumentacji z tym
zwi^zanej,
15) prowadzenie

spraw dotycz^cych swiadczeh

na rzecz

obrony i spraw zwi^zanych

z uzupelnieniem sil zbrojnych, w tym Akcji Kurierskiej,
16) planowanie i prowadzenie szkolenia obronnego oraz dokumentacji z tym zwi^zanej,
17) prowadzenie spraw zwi^zanych z reklamowaniem pracownikow od obowi^zku pelnienia
czynnej sluzby wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny,
18) sprawozdawczosci,
19) organizowanie i koordynowanie dzialah zwi^zanych z zapewnieniem

bezpieczehstwa

i porz^dku publicznego,
20) wspoludzial w zakresie likwidacji niewypalow materiaiow niebezpiecznych,
21) prowadzenie Kancelarii Niejawnej Urz?du Gminy w Lopusznie.

§38
W sklad Urz?du Stanu Cywilnego wchodzi:
1.

Kierownik Urz?du Stanu Cywilnego.

Do zakresu dzialah USC nalezy w szczegolnosci:
1) wykonywanie spraw z zakresu

kierownika urz?du

stanu

cywilnego oraz zadah

wynikajicych z przepisow prawnych o aktach stanu cywilnego.
2) sprawy zwi^zane z zawieraniem malzehstw: w tym realizowanie ustawy o ratyfikacji
Konkordatu mi?dzy Stolic^ Apostolsk^ a RP:
a) przyjmowanie oswiadczeh o zawarciu malzehstwa,
b) sporz^dzanie
0

aktow malzehstwa w ksi?gach stanu cywilnego w oparciu

oswiadczenie

skladane w sposob okreslony

1 opiekuhczym, prowadzenie

w kodeksie rodzinnym

ksi^g aktow malzehstwa

i akt zbiorczych,

wystawianie wypisow i zaswiadczeh,
c) wspolpraca z innymi w sprawach zwi^zanych z prowadzeniem ksi^g stanu

cywilnego dotycz^cych matzehstw,
d) dokonywanie innych czynnosci przewidzianych w ustawie prawo o aktach stanu
cywilnego, kodeksie cywilnym oraz kodeksie rodzinnym i opiekuhczym,
e) wydawanie

zaswiadczeh

o

braku

przeszkod

do

zawarcia

malzehstwa

urodzeh

i zgonow

do kosciolow wyznaniowych,
3) rejestracja urodzeh, zgonow:
a) prowadzenie

ksi^g stanu

cywilnego w

sprawach

w oparciu o dokonanie zgloszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia s^dowe
i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,
b) dokonywanie innych czynnosci w zwi^zku z rejestracji urodzeh i zgonow,
4) przechowywanie i konserwacja ksi^g stanu cywilnego oraz akt zbiorczych, dokonywanie
w ksi?gach przepisow i wzmianek dodatkowych i powiadamianie o tych czynnosciach
organy przechowujice odpisy ksi^g, wystawianie wypisow z ksi^g,
5) przekazywanie ksi^g 100-letnich do Pahstwowego Archiwum w Kielcach,
6) dokonywanie innych czynnosci zwi^zanych z prowadzeniem archiwum ksi^g stanu
cywilnego,
7) prowadzenie skorowidzow aktow stanu cywilnego,
8) przygotowanie i przedkladanie

wnioskow o odznaczenia

za dlugoletnie pozycie

malzehskie.
§39
W sklad stanowiska pracy do spraw zdrowia, czynszow - 1 etat
Do zakresu dzialah stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1)

wspoldzialanie z organami pahstwowej inspekcji sanitamej dla zapewnienia ludnosci
higienicznych warunkow pracy i spraw socjalnych,

2)

obstuga rady nadzorczej GOZ w Lopusznie,

3)

wspoldzialanie z GOPS w Lopusznie,

4)

dokonywanie ocen dzialalnosci zakiadow spolecznej sluzby zdrowia w zakresie swiadczeh
zdrowotnych dla ogolu ludnosci,

5)

sporzidzanie sprawozdah z zakresu zdrowia,

6)

wspolpracowanie

w przeprowadzaniu

akcji

profilaktyczno-leczniczych i

zapewnianie

warunkow do ich przeprowadzania,
7)

przygotowanie dla Rady Gminy projektow zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy,

8)

przygotowanie projektow stawek czynszu za 1 m^ powierzchni uzytkowej lokalu,

9)

ksi?gowanie wplat czynszow najmu lokali uzytkowych i mieszkalnych, ustalanie zaieglosci i
nadplat oraz sporz^dzanie miesi?cznych, kwartalnych i rocznych sprawozdah RB-27S,

10)

wydawanie dokumentow dotycz^cych ubezpieczenia spolecznego rolnikow dla zakladu
ubezpieczeh spolecznych i kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego.
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11)

wydawanie kart drogowych, rozliczanie kart drogowych kierowcy samochodu osobowego,
kierowcow OSP oraz zuzycia pobranego paliwa,

12)

prowadzenie ewidencji srodkow trwalych oraz pozostalych srodkow trwalych wraz z
umorzeniami zgodnie z obowi^zujicymi przepisami,

13)

gromadzenie

i przechowywanie

dokumentacji zwi^zanej z inwentaryzacji skladnikow

majitkowych,
14)

przeprowadzanie inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji srodkow trwalych raz w ci^gu 4 lat,

15)

prowadzenie merytoryczne wydatkow strukturalnych.
§40.

Stanowisko ds. promocji, rozwoju strategicznego gminy i informatyzacji.
Do zakresu dzialah stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) promowanie walorow gospodarczo - spolecznych gminy w tym:
a)

podejmowanie prac przygotowawczych

zwi^zanych z udziatem Gminy w targach,

przeglidach oraz roznego typu spotkah maj^cych na celu promowanie gminy,
b ) inspirowanie i nadzorowanie realizacji zadah w zakresie promocji przez poszczegolne
stanowiska pracy,
c ) inspirowanie

i

organizowanie

wspolpracy

mi?dzy

gminami,

w

tym

gminami

zagranicznymi,
d) realizacja zadah i rozwiizywanie problemow zwi^zanych z:
• prowadzeniem spraw zwi^zanych z promowaniem gminy oraz dbalosci^ o pozytywny
wizerunek gminy,
• rozwojem turystyki w gminy,
• wspolpraciz organizacjami zajmuj^cymi si? promocji turystyki w regionie, kraju i
zagranici,
• prowadzenie sieci informacji turystycznej,
• przygotowanie wydawnictw reklamowych i promocyjnych,
• wspolpraca z gestorami turystyki dzialajicymi na terenie gminy, powiatu, wojewodztwa
i kraju,
• wspoldzialanie w organizowaniu imprez masowych z zakresie ustalonym przez
przelozonego.
2)

w zakresie informatyki biurowej Urz?du Gminy:
a) instalowanie nowo zakupionego sprz?tu komputerowego,
b) wdrazanie programow niezb?dnych do prawidlowego funkcjonowania urz?du,
c) administrowanie lokalni siecii komputerowi,
d) wykonywanie kopii bezpieczehstwa programow komputerowych,
e) wykonywanie czynnosci wynikajicych z biezicego funkcjonowania systemu

informatycznego w urz?dzie,
f) prowadzenie ewidencji sprz?tu komputerowego i programow komputerowych
stosowanych i dopuszczonych do stosowania w urz?dzie,
g) obsluga i aktualizacja stron intemetowych zarejestrowanych przez urz^d,
h) merytoryczne prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
i) zbieranie i przygotowanie informacji zamieszczanych w gazetce gminnej „Wiesci
Lopuszna",
j ) podstawowa konserwacja sprz?tu komputerowego i urz^dzeh techniki biurowej w
urz?dzie,
k) przygotowywanie propozycji do projektu budzetu gminy na rok nast?pny w zakresie:
•

zakupu sprz?tu komputerowego,

•

zakupu programow komputerowych,

•

zakupu materiaiow eksploatacyjnych do sprz?tu komputerowego,

•

kosztow eksploatacji sieci i sprz?tu komputerowego (naprawy, konserwacja, wymiana
cz?sci eksploatacyjnych, okresowe przegl^dy itp.),

1) wykonywanie na polecenie wojta:
•

specjalnych zgloszeh, ogloszeh itp. w grafice komputerowej,

•

zestawieh graficznych jako zal^cznikow do dokumentacji urz?du,

•

innych dokumentow wymagaj^cych specjalistycznej znajomosci obslugi komputera.
Rozdzial X n
POSTANOWIENIA KONCOWE
§41.

1.

Przy zaiatwianiu spraw w urz?dzie gminy stosuje si? Kodeks Post?powania Administracyjnego,
o ile przepisy szczegolne nie stanowi^ inaczej.

2.

Obslug? prawn^ urz?du wykonuje radca prawny na podstawie umowy zlecenia.
§42.

Wqjt przyjmuje mieszkahcow w dniach urz?dowania.
§43.
Zmiany w regulaminie mog^byc dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§44.
W przypadkach szczegolnych zagrozeh, realizacj? zadah obronnych, zarz^dzania kryzysowego
i obrony cywilnej dla Urz?du okresla Regulamin Organizacyjny Urz?du Gminy w Lopusznie na okres
zagrozenia bezpieczehstwa pahstwa i czas wojny.
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ZALACZNIK NR 1 DO F jGULAMINU ORGANIZACYJIV )G0 UG W LOPUSZNIE
WOJT
SKARBNIK

URZAD GMINY

SEKRETARZ

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Referat Organizacyjny
i Oswiaty

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej

ReferatFinansowy

Zaktad Gospodarki Komunalnej

Referat Budownictwa, Rolnictwa,
Octirony Srodowiska i Gospodarki
Gruntami

Gminny Osrodek Zdrowia

Referat Spraw Obywatelskicti
Placowki oswiatowe

Urz^d Stanu Cywilnego
Gminny Osrodek Kultury

i

Stanowisko pracy ds. zdrowia i czynszow
Gminna Biblioteka Publiczna

:4

stanowisko pracy ds. promocji, rozwoju
strategicznego gminy i informatyzacji

Gminny Osrodek Sportowo
- Wypoczynkowy
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