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Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gać 

 

Zarządzenie Nr 120.10.2022 

Wójta Gminy Gać 

z dnia  26.10.2022 r. 

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Gać. 

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                          

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 

                                                       zarządza się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny dla Urzędu Gminy Gać w brzmieniu 

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustala się strukturę  stanowisk w Urzędzie Gminy Gać stanowiący załącznik Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu powierzam 

Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 120.3.2022 Wójta Gminy Gać  z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Gać.  

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia nr 120.10.2022 

Wójta Gminy Gać  z dnia  26.10.2022 r.  

 

 

 

REGULAMIN OGRANIZACYJNY 

URZĘDU GMINY GAĆ 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gać, zwany dalej Regulaminem, określa zakres 

działania i zadania Urzędu Gminy Gać, organizację wewnętrzną Urzędu, zasady i zakres 

funkcjonowania, zakres działania kierownictwa i poszczególnych komórek organizacyjnych               

a także inne postanowienia związane z realizacją zadań gminy, wynikające z obowiązującego 

prawa. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w Regulaminie mowa o :  

1) Gminie – należy przez to rozumieć: Gminę Gać, 

2) Radzie, Komisji Rady, Radnym  – należy przez to rozumieć odpowiednio: Radę Gminy 

Gać, jej Komisje oraz Radnych,  

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Gać, 

4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gać,  

5) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Gać, 

6) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Gać,  

7) Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego lub Urzędzie Stanu Cywilnego – należy przez to 

rozumieć Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub Urząd Stanu Cywilnego w Gaci,  

8) Referacie, Kierowniku Referatu lub stanowiskach pracy – należy przez to rozumieć 

odpowiednio Referat Urzędu Gminy Gać, Kierownika Referatu Urzędu Gminy Gać lub 

stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Gać.  

 

§ 3 

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy działającą z mocy ustawy, przy pomocy której 

Gmina wykonuje swoje zadania.  

2. Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Gać, Gać 275, 37-207 Gać. Przed wejściem do 

Urzędu znajdują się tablice „Rada Gminy Gać ”, „Wójt Gminy Gać”, „Urząd Gminy Gać”. 

Wewnątrz Urzędu w widocznym miejscu znajduje się tablica informacyjna z wykazem 

stanowisk pracy oraz tablice ogłoszeń.  

3. Urząd Gminy jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i zatrudnia 

pracowników samorządowych. 

4. Urząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz aktów 

prawnych wydawanych przez Radę oraz Wójta. 
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5. Podstawową formą informowania obywateli o działalności Urzędu stanowi Biuletyn 

Informacji Publicznej.  

 

§ 4 

1.Wewnętrzny porządek, prawa i obowiązki pracowników oraz tryb pracy urzędu, 

zapewniający mieszkańcom w dogodnym dla nich czasie załatwianie spraw urzędowych, 

określa Regulamin Pracy Urzędu ustalony przez Wójta w drodze zarządzenia.  

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedzielę, święta i dni dodatkowo wolne od 

pracy. 

 

II. Zakres działania i zadania urzędu 

 

§ 5 

1. Urząd funkcjonuje na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej 

odpowiedzialności, związanej z wykonywaniem zadań.  

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania 

spoczywających na Gminie: 

1) zadań własnych,  

2) zadań zleconych przez organy administracji rządowej,  

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 

(zadań powierzonych), 

4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumień zawartych z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego.  

 

§ 6 

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań  

i kompetencji, a w szczególności: 

1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, 

postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania 

innych czynności prawnych przez organy Gminy, 

2) wykonywanie –na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych 

wchodzących w zakres zadań gminy, 

3) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz 

załatwiania skarg i wniosków, 

4) wykonywanie budżetu Gminy,  

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz 

Uchwał Rady Gminy,  

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej 

komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy, 

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu  

w siedzibie Urzędu, 

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
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9) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, a w szczególności: 

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, 

b) prowadzenie wewnętrznego obiektu dokumentów, 

c) przechowywanie akt, 

d) przekazywanie akt do archiwum, 

10) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy, 

2. Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych określa regulamin funduszu 

świadczeń socjalnych.  

3. Obowiązki Wójta jako pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy, obowiązki pracowników 

Urzędu, organizację pracy i porządek wewnętrzny w Urzędzie określa Regulamin Pracy 

Urzędu Gminy Gać.  

 

§ 7 

Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

 

 

III. Organizacja urzędu 

 

§ 8 

W skład Urzędu wchodzą:  

1. Stanowiska kierownicze:  

1) Wójt Gminy – stanowisko z wyboru bezpośredniego, 

2) Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Gospodarczo – Organizacyjnego – stanowisko 

na podstawie umowy o pracę, 

3) Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansowego – stanowisko z powołania przez 

Radę Gminy na wniosek Wójta Gminy,  

4) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – stanowisko na podstawie umowy o pracę,  

5) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – stanowisko na podstawie umowy o 

pracę.  

2. Urząd Stanu Cywilnego. 

3. Pozostałe komórki organizacyjne – referaty i samodzielne stanowiska pracy:  

1) Referat Gospodarczo – Organizacyjny, 

2) Referat Finansowy,  

3) Radca Prawny,  

4) Inspektor ds. BHP i PPOŻ,  

5) Zespół ds. promocji.  

4. W urzędzie funkcjonuje ponadto: 

1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

2) Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii 

3) Pełnomocnik ds. Wyborów. 



 

5 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gać 

 

5. Wójt może zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów zgodnie z ustawą  

o pracownikach samorządowych. 

 

§ 9 

Strukturę organizacyjną urzędu, powiązania funkcjonalne i zależności służbowe przedstawia 

schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 

 

IV. Zasady funkcjonowania Urzędu 

 

§ 10 

Urząd działa według następujących zasad:  

1) praworządności, 

2) służebności wobec społeczności lokalnej,  

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,  

4) jednoosobowego kierownictwa,  

5) kontroli wewnętrznej,  

6) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne 

Urzędu oraz wzajemnego współdziałania,  

7) budowania zaufania obywateli do organów gminy.  

 

§ 11 

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych  

w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

2. Wójt kieruje pracą Urzędu osobiście  i przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą 

odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.  

3. Wójta w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony pracownik z wyłączeniem 

nadzoru nad realizacją zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych.  

4. Spory kompetencyjne między samodzielnymi stanowiskami rozstrzyga Wójt.  

5. Sekretarz nadzoruje pracę Referatu Gospodarczo - Organizacyjnego, Skarbnik – Referatu 

Finansowego, i odpowiadają przed Wójtem za realizację powierzonych im zadań i 

kompetencji, organizację i skuteczność pracy referatów oraz za wykonywanie uchwał i 

zarządzeń.  

6. Sekretarz i Skarbnik są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują 

nad nimi nadzór. 

7. Samodzielne stanowiska odpowiadają bezpośrednio przed Wójtem za realizację 

powierzonych im zadań i kompetencji, a pośrednio przed Sekretarzem. 

8. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na 

podstawie i w granicach prawa i zobowiązani są do jego ścisłego przestrzegania.  

9. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i 

oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem 

komunalnym.  
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10. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z 

przepisami i regulaminami dotyczącymi zamówień publicznych.  

11. Pracownicy Urzędu wykonują swoje obowiązki i zadania  na podstawie zakresu 

czynności i indywidualnie odpowiadają za wykonanie powierzonych zadań.  

12. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są 

obowiązani służyć Gminie i Państwu.  

13. Realizując swoje zadania pracownicy urzędu działają w oparciu o zatwierdzony 

zarządzeniem Wójta Regulamin Pracy Urzędu Gminy Gać oraz Kodeks Etyki Pracowników 

Urzędu Gminy Gać. 

14. Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk pracy należy: 

1) dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z 

uwzględnieniem interesu publicznego i indywidualnych interesów obywateli,  

2) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,  

3) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, usprawnianie własnej 

organizacji, metod i form pracy, 

4) stosowanie instrukcji kancelaryjnej i obowiązującego jednolitego rzeczowego 

wykazu akt, 

5) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady,  

6) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do 

przygotowania projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania, 

7) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych, 

8) prowadzenie w zakresie swoich właściwości postępowań administracyjnych  

w indywidualnych sprawach oraz przygotowanie projektów decyzji, umów  

i postanowień, 

9) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji,  

10) przyjmowanie klientów i udzielanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do 

informacji publicznej, 

11) przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków klientów 

Urzędu,  

12) prowadzenie zbioru przepisów prawnych dot. zakresu zadań własnego 

stanowiska pracy,  

13) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji,  

14) ciągłe usprawnianie przepływu informacji między stanowiskami pracy w celu 

poprawy jakości pracy,  

15) sprawdzanie i rozliczanie faktur z zakresu prowadzonych spraw,  

16) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy,  

17) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 

18) przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, 

19) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych 

spraw, 

20) realizacja zadań dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej oraz 

przeciwdziałania zagrożeniom klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków, 

współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, 
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21) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zadań 

przekazanych do realizacji przez Wójta. 

 

V. Kompetencje kierownictwa urzędu 

 

§ 12 

1. Wójt – stanowisko z wyboru. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane  

z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady. 

Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy. Pozostałe czynności z zakresu prawa pracy 

wobec Wójta wykonuje Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności Skarbnik. 

2. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu Sekretarzowi lub Skarbnikowi. 

3. Wójt jest szefem Obrony Cywilnej i w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa lub 

ogłoszenia stanu klęski żywiołowej działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

4.  Do zakresu zadań i kompetencji Wójta w szczególności należy:  

1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz, 

2) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy, 

3) wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej, 

4) udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego własnych kompetencji, 

5) podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej, 

6) wykonywanie uchwał Rady Gminy, 

7) przygotowanie projektu budżetu, a po zatwierdzeniu realizacja budżetu Gminy, 

8) ogłaszanie uchwały budżetowej Gminy i uchwał stanowiących prawo miejscowe, 

przekładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

9) gospodarowanie funduszami gminy, 

10) wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych dot. urzędu, 

11) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w tym 

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 

12) nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, 

przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie.  

5. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:  

a. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej 

kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,  

b. dokonywania wydatków budżetowych,  

c. dysponowania rezerwami budżetu Gminy,  

d. ogłaszania przetargów.  

6. Wójt utrzymuje więź ze społeczeństwem, w sprawach ważnych lub w przypadkach 

określonych odrębnymi przepisami prawa – zasięga opinii mieszkańców, organizacji  

i środowisk lokalnych oraz informuje o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki 

społecznej i gospodarczej Gminy.  

7.  Do wyłącznej kompetencji Wójta należą kontakty z prasą, radiem i telewizją. 

 

§ 13 

1. Sekretarz – zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę.  
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2. Sekretarz przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych zarządzeniami, 

pełnomocnictwami oraz upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.  

3. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania całego Urzędu. 

4. Do zadań Sekretarza należy:  

1) Organizowanie i kierowanie pracami Referatu Gospodarczo – Organizacyjnego.  

2) Nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań przewidzianych dla Referatu w 

Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy. 

3) Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania przez podległych 

pracowników powierzonych im obowiązków.  

4) Kontrola przestrzegania obowiązującego czasu pracy i efektywnego jego 

wykorzystania.  

5) Redagowanie prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Gminy oraz strony 

Biuletynu Informacji Publicznej.  

6) Nadzór nad aktualizacją strony Biuletynu Informacji Publicznej.  

7) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu, sieci i systemów komputerowych.  

8) Pomoc użytkownikom w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i pracy z 

zainstalowanymi programami.  

9) Prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu informatycznego i 

oprogramowania.  

10) Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych 

komputerowych.  

11) Archiwizowanie danych z pamięci serwera i komputerów lokalnych oraz prowadzenie 

dokumentacji w tym zakresie.  

12) Realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania 

urzędu i obsługi interesantów – wdrażanie systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów.  

13) Administracja systemem elektronicznego obiegu dokumentów. 

14) Administracja systemu sprawozdawczości elektronicznej GUS.  

15) Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w systemach 

informatycznych. 

16) Opracowanie i aktualizacja oraz nadzór nad przestrzeganiem Polityki bezpieczeństwa 

systemów teleinformatycznych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.  

17) Pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych. 

18) Organizacja i nadzór nad przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze, 

nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej. Zapoznanie nowoprzyjętych 

pracowników ze wszystkimi przepisami regulaminowymi i porządkami dotyczącymi 

funkcjonowania Urzędu.  

19) Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta w granicach upoważnienia 

oraz nadzorowanie wydawania takich decyzji przez podległych pracowników 

posiadających stosowne upoważnienia z wyłączeniem nadzoru w zakresie ochrony 

informacji niejawnych.  

20) Opracowanie regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy oraz nadzór nad ich 

przestrzeganiem.  
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21) Organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z 

uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg 

dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków. 

22) Zapewnienie przestrzegania regulaminów, zarządzeń, instrukcji, dyscypliny pracy, 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej, a także nadzór w tym zakresie. 

23) Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej.  

24) Nadzór nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw 

obywateli.  

25) Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz 

wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy.  

26) Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy. 

27) Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników 

samorządowych.  

28) Zapewnienie przestrzegania w Urzędzie tajemnicy państwowej, służbowej i skarbowej.  

29) Sporządzanie testamentów. 

30) Programowanie i koordynacja realizacji zadań obronnych w Urzędzie.  

31) Prowadzenie całości spraw z zakresu sportu w tym sportu szkolnego. 

32) Nadzór nad funkcjonowaniem obiektów sportowych w tym boiska ORLIK 2012 oraz 

nadzór nad realizacją obowiązków przez zatrudnionych animatorów. 

33) Nadzór nad funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka 

Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.  

34) Prowadzenie rejestru instytucji kultury.  

35) Przygotowanie konkursów z zakresu pożytku publicznego w tym rozliczanie 

powierzonych w ich ramach zadań.  

36) Opracowanie projektów uchwał z zakresu pożytku publicznego, sportu i turystyki.  

37) Przygotowanie oferty dot. kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustawą o wolontariacie. 

38) Rozstrzyganie w formie przetargu ofert dot. kultury fizycznej i sportu.  

39) Koordynacja i prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą i audytem 

wewnętrznym. 

40) Udział w posiedzeniach Komisji oraz sesjach Rady Gminy Gać.  

41) Prowadzenie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem nawiązania 

i rozwiązania stosunku pracy oraz wynagrodzenia.  

42) Stwierdzania zgodności  odpisów  dokumentów z oryginałem. 

43) Prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy, 

44) Wykonywanie innych obowiązków wynikających z upoważnienia  wydanego przez 

Wójta Gminy . 

45) Stwierdzanie rachunków pod względem merytorycznym dot. realizacji zadań 

określonych w zakresie czynności.  

46) Inne prace zlecone przez Wójta Gminy Gać.  

 

§ 14 

1. Skarbnik – stanowisko z powołania. Powołanie na stanowisko Skarbnika należy do 

wyłącznej kompetencji Rady i następuje na wniosek Wójta.  
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2. Skarbnik odpowiada za całość gospodarki finansowej i księgowej gminy oraz realizację 

obowiązków w zakresie kontroli finansowej określonych ustawą o finansach publicznych. 

3. Do zadań skarbnika należy: 

1) Organizowanie i kierowanie pracami Referatu Finansowego. 

2) Nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań przewidzianych dla Referatu Finansowego. 

3) Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania przez podległych 

pracowników powierzonych obowiązków 

4) Opracowanie projektu budżetu planów wraz z uchwałą i załącznikami 

5) Opracowanie projektów budżetu gminy. 

6) Inicjowanie wszelkich prawnie dozwolonych działań Gminy w kierunku pozyskania 

środków finansowych, współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu. 

7) Kontrolowanie i nadzorowanie realizacji budżetu, dokonywanie analizy budżetu oraz 

bieżące informowanie Wójta o jego realizacji. 

8) Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej. 

9) Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu. 

10) Nadzorowanie i koordynowanie pracy służb finansowych Urzędu i jednostek 

organizacyjnych Gminy, sporządzanie sprawozdawczości budżetowe. 

11) Realizowanie obowiązków wynikających  z ustaw: o finansach publicznych,                        

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatkach i opłatach lokalnych, 

opłacie skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych. 

12) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami, polegające zwłaszcza na: 

a) zorganizowaniu, sprawdzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwowaniu i kontroli   

dokumentów 

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji 

wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób 

umożliwiający prawidłowe terminowe dokonywanie rozliczeń  finansowych 

13) Analiza wykorzystania środków przychodowych z budżetu lub środków 

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki. 

14) Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników. 

15) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika 

jednostki. 

16) Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie    

zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania 

kontrasygnaty. 

17) Stwierdzanie rachunków pod względem  merytorycznym  dotyczącym realizacji zadań 

określonych w zakresie czynności. 

18) Opracowywanie zbiorowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich 

analiz. 

19) Opracowanie okresowych analiz i sprawozdań z sytuacji finansowej gminy, 

przedstawianie ich Wójtowi Gminy, Sekretarzowi Gminy. 

20) Współdziałanie z Radą i jej komisjami 

21) Sprawdzanie projektów uchwał Wójta i Rady Gminy dotyczących zobowiązań 

finansowych gminy. 
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22) Sporządzanie dokumentacji wynikającej z ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych (PFRON). 

23) Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dotyczących 

budżetu gminy i zastosowań finansowych. 

24) Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających  z 

poleceń lub upoważnień Wójta. 

25) Wprowadzanie zmian do budżetu i analiz wykonania. 

26) Sporządzanie bilansów rocznych. 

27) Prowadzenie spraw finansowych inwestycji i kapitalnych remontów. 

28) Prowadzenie ewidencji planów finansowych. 

29) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Podkarpackim 

Urzędem Wojewódzkim, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem 

finansowym. 

30) Sporządzanie dokumentacji finansowej dla umów kredytowych. 

31) Na podstawie art. 54, ust. 1, pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych: 

a. prowadzenie rachunkowości jednostki 

b. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi 

c. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z 

planem finansowym 

d. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych 

32) Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z refundacją wynagrodzeń i 

pochodnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (zatrudnianie bezrobotnych 

w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych). 

33) Koordynacja i prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą i audytem 

wewnętrznym. 

 

VI. Struktura, zadania i kompetencje referatów i samodzielnych stanowisk  

 

§ 15 

1. Referat jest jednostką organizacyjną, zatrudniającą co najmniej 3 pracowników. 

2. Referatem kieruje kierownik.  

3. W referatach w czasie nieobecności kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez niego 

pracownik.  

4. Kierownicy referatów opracowują szczegółowe zakresy czynności dla podległych 

pracowników.   

§ 16 

1. W skład Referatu Gospodarczo - Organizacyjnego wchodzą stanowiska podległe 

Sekretarzowi: 

1) Wieloosobowe stanowisko ds. ogólno – organizacyjnych i kadr: 

a) Stanowisko ds. kadr  

b) Sekretarka 

c) Pomoc administracyjna 
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2) Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i ochrony środowiska  

3) Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji  

4) Stanowisko ds. obsługi komunalnej  

5) Stanowisko ds. dróg i inwestycji 

6) Stanowisko ds. gospodarowania gruntami i zamówień publicznych 

7) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi komunalnej gminy 

a) Konserwator oczyszczalni ścieków 

b) Konserwator sieci wodociągowej 

c) Konserwator sieci kanalizacyjnej 

d) Robotnik gospodarczy 

e) Robotnik gospodarczy 

f) Sprzątaczka.  

 

§ 17 

Do zadań Referatu Gospodarczo - Organizacyjnego należy w szczególności: 

1. W zakresie planowania przestrzennego:  

1) Opracowywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy. 

2) Opracowywanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów obszarów 

funkcjonalnych wykraczających poza obszar jednostki podziału administracyjnego. 

3) Sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania   

przestrzennego na terenie gminy oraz wykraczających poza obszar jednostki podziału 

administracyjnego oraz udostępnianie do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści. 

4) Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 

gminy oraz wykraczających poza obszar jednostki podziału administracyjnego, 

podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania oraz o wyłożeniu 

projektu planu miejscowego.  

5) Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania z właściwymi organami 

oraz organami administracji państwowej.  

6) Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 

wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu. 

7) Przygotowywanie i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie postępowań 

administracyjnych w tym zakresie oraz rejestru wydanych decyzji.  

 

2. W zakresie inwestycji:  

1) Wykonywanie czynności związanych z realizacją inwestycji gminnych,                                             

a w szczególności prowadzenie spraw związanych z realizacją robót budowlanych, usług 

i dostaw dla inwestycji ogólnych, kubaturowych, drogowych i instalacji liniowych.  

2) Zlecanie, weryfikacja pod względem zgodności z przepisami oraz nadzorowanie 

realizacji dokumentacji projektowych.  

3) Przygotowywanie materiałów do zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych nie 

wymagających opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej.  

4) Przygotowywanie materiałów o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.   
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5) Prowadzenie nadzoru nad robotami wg odrębnych postanowień (np. umów), 

egzekwowanie i sprawdzanie dokumentów budowy, dokonywanie odbiorów robót 

częściowych, ostatecznych, eksploatacyjnych, pogwarancyjnych itp. Rozliczanie robót, 

sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym.  

6) Dokonywanie niezbędnych czynności przed organami administracji publicznej, w tym 

jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji i przedsiębiorstw, w tym inspektoratu 

nadzoru budowlanego, zakładu energetycznego, gazowni właściwych do wydania decyzji 

związanych z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami i remontami, a zwłaszcza 

niezbędnych do rozpoczęcia, realizacji i odbioru inwestycji oraz oddania do użytkowania.  

7) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich w zakresie prowadzonych inwestycji.  

8) Koordynacja robót budowlanych, prac projektowych.  

9) Organizacja narad z Wykonawcami.  

10) Rozliczanie zadań inwestycyjnych oraz sporządzanie sprawozdań.  

11) Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro. 

 

3. W zakresie drogownictwa:  

1) Prowadzenie spraw związanych ze zmianą kategorii dróg, zaliczenie dróg do kategorii 

dróg gminnych.  

2) Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.  

3) Wykonywanie oznakowania sieci dróg gminnych.  

4) Nadzór nad przygotowaniem planów organizacji ruchu drogowego.  

5) Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego, drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie 

jego naruszenia. 

6) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  

7) Zarządzanie siecią dróg oraz wyrażanie zgód na przekroczenie drogi i ułożenie w pasie 

drogi sieci uzbrojenia terenu.  

 

4. W zakresie spółek wodnych:  

1) Ustalanie rocznego planu pracy spółek, uczestnictwo w odbiorach robót 

organizowanych przez spółki wodne.  

2) Koordynacja prac związanych z melioracją gruntów. 

3) Prowadzenie nadzoru nad działalnością spółek wodnych. 

4) Sporządzanie informacji i sprawozdań w tym zakresie.  

 

5. W zakresie gospodarki nieruchomościami:  

1) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność 

gminy w szczególności: 

a) prowadzenie ewidencji gruntów mienia komunalnego, 

b) przygotowanie dokumentacji (projekty pism, decyzji, wniosków, opinii)  oraz  jej 

prowadzenie z zakresu: 

2) Zarządzanie zasobami gruntów i nieruchomości komunalnych,  sprzedaży nieruchomości 

gminnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawanie gruntów w wieczyste 
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użytkowanie, zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie oraz ustalanie  opłat                  

z tego tytułu, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

3) Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. 

4) Przejmowanie mienia państwowego na rzecz gminy w drodze komunalizacji. 

5) Prowadzenie spraw z zakresu wyceny nieruchomości. 

6) Wywłaszczanie nieruchomości gruntowych na cele publiczne. 

7) Wnioskowanie o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.     

8) Ustanawianie służebności oraz innych praw rzeczowych, podziału nieruchomości 

(wydawanie, przygotowanie opinii i opracowanie projektu decyzji o zatwierdzeniu 

projektu podziału nieruchomości. 

9) Rozgraniczenia gruntów (wszczęcie postępowania, przygotowanie decyzji                                        

o rozgraniczeniu lub umorzeniu postępowania). 

10) Prowadzenie spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów.  

11) Przekształcanie nieruchomości będących w posiadaniu samoistnym gminy w prawo 

własności, obrotem nieruchomościami.  

12) Przygotowanie  i kierowanie wniosków do wydziału ksiąg wieczystych Sądu 

Rejonowego w Przeworsku o regulację stanu prawnego nieruchomości. 

13) Udział w wznowieniach, przyjęciach i ustaleniach przebiegu granic działek  

będących własnością i w posiadaniu gminy. 

14) Przygotowanie oraz prowadzenie oferty inwestycyjnej gminy.  

15) Reprezentowanie gminy jako strony w czasie postępowań sądowych  

związanych z rozgraniczeniem nieruchomości 

16) Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.  

17) Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

18) Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanych z realizacją zadań  

w zakresie opłat adiacenckich. 

19) Sporządzanie umów dzierżawnych do celów emerytalno-rentowych i ich 

ewidencjonowanie. 

 

6. W zakresie gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych:  

1) Prowadzenie ewidencji lokali użytkowych znajdujących się w zasobach gminnych.  

2) Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, prowadzenie dokumentacji 

w tym zakresie.  

3) Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy na 

zasadach określonych przez Radę Gminy. Opracowanie programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy i zasad ich wynajmowania.  

4) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe 

stanowiące własność Gminy.  

 

7. W zakresie zamówień publicznych:  

1) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzeniem postępowań 

przetargowych w zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień  publicznych w tym: 

a) ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, 

b) wybór właściwego trybu postępowania, 
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c) przygotowanie ogłoszeń o postępowaniu, zaproszeń do udziału w postępowaniu, 

zaproszeń do składania ofert  oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Prowadzenie całości dokumentacji związanej z przeprowadzoną procedurą przetargową 

w tym: 

a) udział w pracach  komisji przetargowych, zapewnienie sprawnej obsługi komisji, 

b) prowadzenie dokumentacji komisji przetargowej, 

c) przygotowanie informacji o wynikach postępowania. 

3) Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem postępowań dotyczących 

zamówień o wartości do 130 tys. zł zgodnie z Regulaminem zamówień w Urzędzie 

Gminy Gać.  

 

8. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:  

1) Przygotowanie, aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. 

2) Przygotowanie umów dotyczących dostarczania i odprowadzania ścieków. 

3) Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie 

ewidencji w tym zakresie. 

4) Nadzór nad wymianą oraz legalizacją wodomierzy wodociągowych oraz prowadzenie 

ewidencji w tym zakresie. 

5) Prowadzenie dokumentacji odbiorczej w zakresie przyłączy wodociągowych                                   

i kanalizacyjnych.  

6) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wodociągów oraz sieci, organizacja 

usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, wynajem sprzętu, zakup części, 

prowadzenie ewidencji w zakresie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

7) Prowadzenie kontroli nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

8) Nadzór i kontrola stanu jakości wody, prowadzenie kontrolnego i przeglądowego 

monitoringu sieci wodociągowej - badania wody, współpraca z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w tym zakresie.  

9) Nadzór nad prawidłową pracą i funkcjonowaniem pracy oczyszczalni ścieków, badania 

ścieków, prowadzenie dokumentacji w zakresie pracy oczyszczalni.  

10) Wydawanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

11) Sporządzanie kalkulacji kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków, 

przygotowanie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i dostawę wody.  

12) Prowadzenie, nadzorowanie i rozliczenie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej.  

 

 

9. W zakresie gospodarki odpadami:  

1) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 

podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach.  

2) Przygotowanie, aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w gminie. 
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3) Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli 

nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4) Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz 

innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

5) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

6) Sporządzanie sprawozdań kwartalnych, rocznych z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

7) Nadzór i obsługa puntu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

8) Wydawanie zezwoleń na wywóz odpadów komunalnych ciekłych i opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych.  

9) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz kontrola częstotliwości ich opróżniania. 

10) Prowadzenie, nadzorowanie i rozliczenie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami.  

 

10. W zakresie ochrony zabytków:  

1) Nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w odniesieniu do cmentarzy, kwater 

i mogił wojennych. 

2) Ogólny nadzór nad stanem zachowania i użytkowania zabytków na terenie gminy. 

3) Wnioskowanie o ujęcie w rejestr i ewidencję obiektów zabytkowych zasługujących na 

ochronę prawną. 

4) Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego, odkryciu 

wykopaliska, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia zabytków i niezwłoczne 

zawiadomienie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

 

11. W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:  

1) Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych 

Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, 

powiatu, WFOŚiGW, NFOŚiGW WUOZ, fundacji, stowarzyszeń i innych) na realizację 

projektów w ramach zadań własnych gminy w tym projektów miękkich. 

2) Przygotowywanie przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi 

wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów.  

3) Prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi 

obowiązkami z zawartych umów o dofinansowanie projektów, zabezpieczenie trwałości 

projektów.  

4) Przygotowywanie wniosków beneficjenta o płatność, rozliczanie wdrażanych projektów, 

nadzór nad prawidłową realizacją projektów.  

5) Stały monitoring ogłoszeń dotyczących grantów kierowanych do instytucji kultury, 

stowarzyszeń, gmin, klubów sportowych oraz przekazywanie tych informacji 

zainteresowanym jednostkom ,mieszkańcom. 

 

12. W zakresie ochrony środowiska:  

1) Prowadzenie całości spraw z zakresu ochrony środowiska.  
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2) Przygotowywanie oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

3) Prowadzenie i bieżąca aktualizacja wojewódzkiej bazy wyrobów i odpadów 

zawierających azbest oraz organizacja usuwania wyrobów zawierających azbest. 

4) Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, prowadzenie ich 

inwentaryzacji.  

5) Przygotowanie, monitorowanie oraz wdrażanie i aktualizacja programu usuwania azbestu 

na terenie gminy. 

6) Sporządzanie półrocznych sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska. 

7) Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie w postaci kart danych w systemie 

informatycznym. 

8) Wydawanie opinii w sprawie uzyskania decyzji zatwierdzających program gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi.  

9) Opiniowanie prac geologicznych i koncesji górniczych.  

10) Podejmowanie działań związanych z promocją osiągnięć gminy w zakresie ochrony 

środowiska. 

11) Wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy Prawo wodne. 

 

13. W zakresie ochrony zwierząt: 

1) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.   

2) Opracowanie projektu gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt.  

3) Realizacja zadań związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 

wyłapywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem wścieklizny wśród bezdomnych psów                               

i kotów.  

4) Zabezpieczenie  zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.  

5) Prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie hodowli 

lub utrzymanie psów ras uznanych za agresywne. 

 

14. W zakresie organizacji wyborów:  

1) Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów na: Prezydenta RP, Wójta 

Gminy, Rady gminy, Rady powiatu, Sejmiku województwa, do Sejmu i Senatu RP, 

Parlamentu Europejskiego. 

2) Współpraca z urzędnikiem wyborczym dot. organizacji wyborów.   

3) Wykonywania zadań związanych  z organizacją wyborów: sołtysów wsi z terenu Gminy 

Gać,  do izb rolniczych oraz   na ławników do sądu wojewódzkiego, sądu rejonowego. 

 

15. W zakresie kadr:  

1) Prowadzenie dokumentacji kadrowej, list obecności, ewidencji czasu pracy, spraw 

pracowników Urzędu Gminy, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót 

publicznych, stażu. 

2) Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

pracowników administracji, pracowników obsługi Urzędu zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji 

pracowniczej.  

3) Przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia z tytułu zatrudnienia, świadectw pracy, 

angaży, porozumień, wniosków o przyznanie premii dla pracowników obsługi Urzędu 

oraz innej dokumentacji związanej z zatrudnieniem dla pracowników Urzędu Gminy.  

4) Przygotowywanie projektów regulaminów wynagradzania, nagród, premii, służby 

przygotowawczej, zarządzeń związanych z zakresem czynności. 

5) Sporządzanie do Powiatowego Urzędu Pracy wniosków o zorganizowanie stażów, robót 

publicznych, prac interwencyjnych. Prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. 

6) Comiesięczne przesyłanie listy obecności, wniosków urlopowych stażystów, osób 

zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych do PUP. 

7) Sporządzanie sprawozdań i opinii z odbycia stażu dla osób po zakończeniu odbytego 

stażu i przekazywanie do Powiatowego Urzędu Pracy. 

8) Sporządzanie do Powiatowego urzędu Pracy rocznego planu potrzeb w zakresie 

wykonywania prac społecznie użytecznych oraz wniosków w tym zakresie. 

9) Comiesięczne rozliczanie z godzin pracy i wykonanych zadań osób zatrudnionych w 

ramach prac społecznie użytecznych.  

10) Sporządzanie wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 

studia podyplomowe, kursy, szkolenia, egzaminy. Prowadzenie dokumentacji w tym 

zakresie.  

11) Kompletowanie dokumentacji rentowej i emerytalnej pracownika. 

12) Przygotowanie skierowań dla pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne. 

Współpraca z Poradnią Medycyny Pracy i inspektorem bhp. 

13) Przesyłanie kart statystycznych wypadków do Urzędu Statystycznego, protokołów 

przesłuchań poszkodowanego do ZUS.  

14) Prowadzenie rejestru wypadków w pracy, w drodze do pracy. 

15) Sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą za materiały biurowe dla pracowników 

Urzędu Gminy.  

16) Sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą za sorty mundurowe na cele bhp dla 

pracowników obsługi Urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, 

prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych. 

17) Prowadzenie ewidencji sortów mundurowych. 

18) Przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, 

służbą przygotowawczą pracowników Urzędu Gminy. 

19) Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnianie informacji 

publicznej w zakresie realizacji zadań. 

20) Prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez 

pracowników Urzędu oraz radnych Rady Gminy Gać, współpraca z Urzędem 

Skarbowym w tym zakresie. 

21) Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z zakresu zatrudnienia i czasu pracy.  

22) Realizacja zadań w zakresie pracowniczych planów kapitałowych.  

23) Zakup herbaty, ręczników, mydełek na cele bhp dla pracowników Urzędu.  
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24) Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy ich rozliczenie i nadzór w tym 

zakresie.  

 

16. W zakresie obrony cywilnej: 

13) Organizowanie pracy w zakresie operacyjno–obronnym, nadzorowanie nad 

opracowaniem przez poszczególne osoby funkcyjne zespołu dokumentów do planu 

obrony cywilnej oraz zabezpieczenia materiałowo-technicznego działań organów i sił 

OC.  

14) Prowadzenie oceny z realizacji zadań obrony cywilnej oraz opracowywanie wniosków 

z niej wynikających oraz przedstawienie szefowi OC.  

15) Opracowanie niezbędnych dokumentów z zakresu obronności a w szczególności 

propozycji decyzji, zarządzeń, wytycznych i innych dla szefa OC oraz doprowadzenie ich 

do wykonawców jak również prowadzenie kontroli nad ich realizacją. 

16) Posiadanie stałej znajomości stanu osobowego, wyposażenia i przygotowania sił                          

i środków oraz materiałowo-technicznego zabezpieczenia przedsięwzięć obronnych i OC 

w podległych i nadzorowanych jednostkach administracji państwowej. 

17) Nadzorowanie, kontrolowanie i udzielanie pomocy podległym i nadzorowanym 

jednostkom administracyjnym w zakresie opracowania planów obrony cywilnej oraz 

innych dokumentów zgodnie z profilem działania specjalistycznego.  

18) Opracowanie dokumentacji organizacyjno-planistycznej, szkoleniowej, normatywno-

prawnej w zakresie realizacji zadań obronnych – planów szkoleniowych, szkoleń                            

i ćwiczeń z formacji obrony cywilnej oraz szkolenia podstawowego ludności, 

pracowników zakładów pracy z zakresu powszechnej samoobrony.  

19) Sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem szkolenia wewnętrznego z zakresu 

OC oraz kierowanie kadry formacji OC, na kursy OC, szkolenia doskonalące                                     

i specjalistyczne prowadzone przez szczebel nadrzędny.  

20) Prowadzenie zgodnie z przepisami i ustaleniami dokumentacji (ewidencji szkoleniowej 

wewnętrznej z zakresu obrony cywilnej ćwiczeń, treningów, szkolenia doskonalącego, 

specjalistycznego i podstawowego ludności.  

21) Dokonywanie pod koniec każdego roku kalendarzowego analizy i oceny stanu 

przeszkolenia kadry, członków formacji OC, służb specjalistycznych oraz ludności                        

z zakresu znajomości problematyki OC.  

22) Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem, wyszkoleniem i właściwym 

funkcjonowaniem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz 

wykrywania skażeń.  

23) Sprawowanie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji urządzeń specjalnych dla 

potrzeb obrony cywilnej oraz utrzymanie ich w stałej aktualności i pełnej sprawności 

techniczno-eksploatacyjnej, ponadto planowanie modernizacji urządzeń specjalnych do 

wykorzystania w okresie zagrożenia bezpieczeństwa Państwa.  

24) Prowadzenie na bieżąco ewidencji sprzętu technicznego, pojazdów mechanicznych, 

maszyn budowlanych, koparek sprzętu rolniczego i innych urządzeń technicznych 

potrzebnych do zabezpieczenia wykonywania zadań OC w okresie pokoju oraz 

zagrożenia bezpieczeństwa Państwa.  
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25) Udzielanie pomocy fachowej w opracowaniu planów OC w zakresie handlu i usług, 

Gminnej Spółdzielni Sch dot. zabezpieczenia w produkty żywnościowe i materiałowe 

ludności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa Państwa.  

26) Udzielanie pomocy w zakresie rolnictwa dot. prognozowania produkcji rolnej                             

i zwierzęcej oraz przygotowania przejścia gospodarki rolno – handlowej i skupu na okres 

czasu wojennego.  

27) Utrzymanie współpracy z jednostkami produkcji rolniczo-handlowej i gospodarki 

żywnościowej w zakresie wyżywienia, szkolenia formacji OC – podziałów ochrony 

płodów rolnych, produkcji żywnościowych zwierząt gospodarskich i pasz.  

28) Udzielanie pomocy fachowej w opracowaniu planów zabezpieczenia ludności                           

w budowle ochronne, wodę pitną, technologiczną, ppoż.  

29) Prowadzenie kontroli i nadzoru nad planowaniem i realizacja przedsięwzięć 

zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów urządzeń użyteczności 

publicznej przed działaniem środków masowego rażenia.  

30) Prowadzenie kontroli nad realizacją ochrony urządzeń i ujęć wodnych. 

31) Prowadzenie aktualizacji planów OC, dokumentacji z zakresu budowli ochronnych                     

i ukryć sił OC i pozostałej ludności.  

32) Przestrzeganie instrukcji o gospodarowaniu sprzętem OC – sygn.. IOCK 136/86                         

w zakresie planowania, magazynowania, przechowywania, konserwacji, ewidencji, 

wybrakowania oraz nadzoru i kontroli nad gospodarką i sprzętem obrony cywilnej.  

33) Dopilnowanie wyznaczenia przez szefa OC osoby materialnie odpowiedzialnej za 

gospodarkę sprzętem OC.  

34) Nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych.  

35) Kierowanie pracami związanymi z powołaniem ludności do formacji OC, nadawaniem 

przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz sprawami związanymi z organizacją                 

i przygotowaniem sił OC do wykonywania zadań w okresie pokoju, zagrożenia, 

bezpieczeństwa i wojny.  

36) Sprawowanie nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem wyposażenia w sprzęt                   

i niezbędne środki łączności Szefa OC oraz zabezpieczenia ciągłości kierowania OC.  

37) Organizowanie współdziałania z sąsiadami, jednostkami wojskowymi 

zmilitaryzowanymi, paramilitarnymi w zakresie udzielania wzajemnej pomocy                         

w realizacji zadań OC.  

38) Organizowanie i prowadzenie kontroli w zakładach pracy, instytucjach                                           

i przedsiębiorstwach znajdujących się na administrowanym terenie w zakresie realizacji 

obrony cywilnej.  

39) Sprawowanie nadzoru i opieki nad terenowymi instruktorami OC udzielając im pomocy 

fachowej w zakresie organizacji, prowadzenia i zabezpieczenia materiałowego zajęć 

obrony cywilnej.  

40) Opracowywanie rocznych opisowych i statystycznych sprawozdań z realizacji zadań 

obrony cywilnej.  

 

17. W zakresie zarządzania kryzysowego:  

1) Sporządzaniem planów i ich aktualizacja.  

2) Udział w całodobowych dyżurach w zespole Zarządzania Kryzysowego.  
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3) Organizowanie prac w/w zespole.  

4) Wykonywanie zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych, w tym udział w 

zespołach szacujących straty spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych.  

 

18. W zakresie straży pożarnych:  

1) Prowadzenie spraw w zakresie ochrony p.poż. i współpraca z jednostkami ochrony p.poż. 

na terenie gminy.  

2) Rozliczenie paliwa OSP spisywanie umów z kierowcami OSP.  

3) Planowanie środków finansowych na utrzymanie gotowości bojowej w OSP.  

4) Obsługa posiedzeń Zarządów Oddziału Gminnego ZOSP.  

5) Sporządzanie zestawień z walnych zebrań sprawozdawczych i Raportów w Systemie 

OSP.  

6) Sporządzanie zestawień z walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i sporządzanie 

dokumentacji do dokonywania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

19. W zakresie obronności:  

1) Opracowanie niezbędnych dokumentów z zakresu obronności, a w szczególności 

propozycji decyzji, zarządzeń, wytycznych i innych oraz doprowadzenie ich do 

wykonawców jak również prowadzenie kontroli nad ich realizacją. 

2) Opracowywanie rocznych opisowych i statystycznych sprawozdań z realizacji zdań 

obronnych.  

3) Przestrzeganie zasad i sposobu postępowania z dokumentami niejawnymi 

wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową zawartych w zbiorze 

przepisów 1983 r.  

4) Prowadzenie realizacji zadań planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych                               

i kontrolnych w zakresie kompetencji Wójta w ramach procesu przygotowań obronnych 

państwa, realizowanych w czasie stałej gotowości obronnej państwa (w czasie pokoju), 

w czasie gotowości obronnej państwa czasu wojny na terenie Gminy, w tym                                   

w szczególności: 

 prowadzenie spraw dotyczących kierowania przez Wójta realizacja przedsięwzięć 

związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na obszarze Gminy, 

 prowadzenie i organizowanie akcji kurierskiej oraz jej koordynowanie na szczeblu 

gminy, 

 prowadzenie spraw dotyczących świadczeń rzeczowych i osobistych, 

 prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji dotyczących 

nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju, 

 prowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych na czas ewakuacji ludności                       

w czasie pokoju i na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. 

 koordynowanie realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowywaniem 

Stanowiska Kierowania dla Wójta Gminy Gać, 

 prowadzenie spraw związanych z organizacją i prowadzeniem stałego dyżuru, 
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 prowadzenie katalogu zadań obronnych realizowanych przez gminę oraz 

przygotowywanie propozycji związanych z podziałem tych zadań na poszczególnych 

wykonawców i ich aktualizacja, 

 opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gać                           

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

 wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Gminy, 

 planowanie i organizowanie szkoleń obronnych, opracowywanie planów i programów 

szkolenia obronnego, 

 prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i wykorzystania publicznej                                

i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, 

 realizacja na rzecz wojsk sojuszniczych zadań wynikających  z obowiązków państwa 

gospodarza (HNS), 

 współpraca z  terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym 

realizowanych zadań, 

 prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy sił i środków ArcGIS województwa 

podkarpackiego, 

 realizowanie zadań z zakresu obrony Rzeczypospolitej Polskiej wynikających                           

z Regulaminu Organizacyjnego urzędu Gminy na wypadek zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa, konfliktu militarnego i wojny, 

 ścisłe współdziałanie w powyższych zagadnieniach z organami wojskowymi.  

5) Opracowywanie informacji dotyczących realizacji zadań w tym zakresie. 

6) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony 

RP i aktach pochodnych, nakładanych na Wójta i Gminę. 

 

20. W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:  

1) Sporządzanie programów profilaktycznych. 

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 

3) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą                                      

o przeciwdziałaniu narkomanii.  

4) Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

21. W zakresie archiwum zakładowego:  

1) Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnych, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych /Dz.U.nr 14, poz. 67 z 2011r./ oraz instrukcją organizacji                             

i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania                                      

z dokumentacją w Urzędzie Gminy Gać, prawidłowe przechowywanie akt kat. A i B 

zgodnie z w/w rozporządzeniem. 

2) Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją                             

i odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do archiwum tut. Urzędu. 
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3) Przyjmowanie w stanie uporządkowanym materiałów archiwalnych kat. A                                         

i dokumentacji niearchiwalnej kat. B, BE i BC z poszczególnych komórek 

organizacyjnych. 

4) Opracowanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji oraz przechowywanie                

i zabezpieczenie. 

5) Prowadzenie spisów zdawczo-odbiorczych akt kat. A i B oraz ewidencji spisów zdawczo-

odbiorczych. 

6) Udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej. 

7) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego na podstawie 

spisów materiałów archiwalnych. 

8) Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym brakowaniu 

oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę tj. sporządzanie spisów 

dokumentacji niearchiwalnej, sporządzanie protokołów komisji i przesyłanie do 

Archiwum Państwowego w Przemyślu celem uzyskania zezwolenia na brakowanie. 

9) Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych materiałów niearchiwalnych z wyborów do 

Parlamentu Europejskiego, z wyborów na Prezydenta RP, Sejmu, Senatu RP, referendów 

i przesyłanie do Krajowego Biura Wyborczego celem uzyskania zezwolenia na 

brakowanie. Po uzyskaniu zgody przekazywanie materiałów na zniszczenie i makulaturę. 

10) Coroczne sporządzanie informacji z zakresu działalności archiwum i przedkładanie 

Wójtowi Gminy oraz Archiwum Państwowego w Przemyślu. 

11) Przeprowadzaniem scontrum dokumentacji znajdującej się w archiwum na zlecenie 

pokontrolne Archiwum Państwowego.  

 

22. W zakresie spraw wojskowych na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

1) Przygotowywanie rejestru i list osób podlegających kwalifikacji wojskowej (mężczyźni                         

i kobiety – rocznik starszy i osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej).  

2) Uczestnictwo w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej danego rocznika.  

3) Przygotowanie dokumentacji związanej z rejestracją osób podlegających kwalifikacji 

wojskowej.  

4) Organizacja prac związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.  

5) Prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby 

wojskowej.  

6) Przygotowanie decyzji w sprawach przedterminowego zwolnienia żołnierza z służby 

wojskowej z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.  

7) Opracowanie przyznawania rekompensującego świadczenia pieniężnego tj. obliczenie                 

i rozliczenie wypłat z tytułu zwrotu kosztów podróży lub utraconych zarobków                   w 

przypadku zgłoszenia do kwalifikacji wojskowej bądź uczestnictwa w ćwiczeniach 

wojskowych żołnierzy rezerwy, którzy spełniają warunki tego przyznania.  

8) Współpraca z organami Policji w przypadku doprowadzenia osób uchylających się od 

obowiązku do stawienia się przed organami wojskowymi w oznaczonym czasie i miejscu.  

9) Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.  

10) Archiwizacja dokumentacji wojskowej.  
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23. W zakresie spraw socjalno-bytowych:  

1) Opracowanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie                    

z obowiązującymi przepisami prawa.  

2) Gospodarowanie środkami funduszu socjalnego.  

3) Organizowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin (wczasy, kolonie). 

4) Organizowanie imprez kulturalnych, spotkań integracyjnych, organizowanie 

wycieczek dla pracowników i ich rodzin.  

 

24. W zakresie dowodów osobistych:  

1) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.  

2) Przyjmowanie i sprawdzanie wniosków oraz innych dokumentów stanowiących 

podstawę wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość.  

3) Prowadzenie czynności związanych z wydawaniem dokumentu stwierdzającego 

tożsamość (dokumentacja papierowa, system informatyczny).  

4) Personalizacja i wydawanie dowodów osobistych. 

5) Unieważnianie dowodów osobistych uszkodzonych, utraconych po zmianie danych 

osobowych oraz osób zmarłych.  

6) Nadawanie zleceń do innych urzędów o sprostowanie danych niezgodnych                                        

z dotychczasowym dowodem osobistym.  

7) Wysyłanie zawiadomień o utraconych dowodach osobistych do innych urzędów oraz do 

MSWiA w przypadku utraty dowodu już unieważnionego ze względu na zmianę danych.  

8) Prowadzenie archiwum kopert dowodowych zarówno osób żyjących jak i zmarłych.  

9) Współpraca z ewidencją ludności zarówno gminy Gać jak i innych urzędów.  

10) Wydawanie zaświadczeń o utracie i uszkodzeniu dokumentu stwierdzającego 

tożsamość.  

11) Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń lub dokumentacji wydanych dowodów 

osobistych. 

 

25. W zakresie ewidencji ludności:  

1) Prowadzenie postępowania o zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności 

zameldowania na pobyt stały lub czasowy.  

2) Dokonywanie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy oraz wyjazdów 

zagranicznych w formie zgłoszeń meldunkowych.  

3) Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i udostępnianie danych osobowych na 

wniosek.  

4) Prowadzenie ewidencji ludności w systemie elektronicznym. 

5) Dokonywanie czynności związanych z nadawaniem i zmianą nr PESEL.  

6) Współpraca z nadzorem nad ewidencją ludności tj. Wojewodą Podkarpackim. 

7) Rejestrowanie i aktualizowanie danych o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, 

imionach, nazwiskach, obywatelstwie i zgonach.  

8) Usuwanie niezgodności w module PESEL. 

9) Prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru cudzoziemców w systemie 

elektronicznym. 
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26. W zakresie obsługi Rady Gminy: 

1) Obsługa kancelaryjno- biurowa Rady Gminy, komisji i organów jednostek pomocniczych 

gminy, tj. przygotowywanie materiałów, zwoływanie posiedzeń i ich protokołowanie. 

2) Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i opinii komisji, interpelacji wniosków 

radnych oraz skarg i wniosków wpływających do rady gminy. 

3) Prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego oraz ich udostępnianie 

zainteresowanym. 

4) Przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru w ciągu 7 dni od ich podjęcia. 

5) Przekazywanie do realizacji wniosków komisji, interpelacji, zapytań i wniosków 

radnych, uchwał i wniosków z zebrań wiejskich oraz czuwanie nad ich terminowym 

załatwieniem.  

6) Udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu obowiązków wynikających ze sprawowania 

mandatu. 

7) Udostępnianie mieszkańcom gminy na zasadach określonych w statucie gminy 

dokumentów dot. rady gminy i jej komisji tj. protokołów, wniosków z posiedzeń. 

8) Przekazywanie do zamieszczenia na stronie internetowej informacji i dokumentów 

dotyczących pracy rady gminy oraz przekazywanie podjętych uchwał celem 

umieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej.  

9) Opracowywanie na potrzeby Rady oraz Przewodniczącego Rady Gminy projektów 

informacji, sprawozdań, ocen, wniosków i jej organów z realizacji uchwał, interpelacji, 

wniosków radnych oraz wniosków i opinii komisji. 

10) Organizowanie współpracy pomiędzy Radą Gminy, a radami sołeckimi. 

11) Organizowanie projektów planów pracy Rady i jej komisji. 

12) Przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

aktów prawa miejscowego.  

13) Przekazywanie radnym wpływającej korespondencji do Rady, a także wysyłanie 

korespondencji wychodzącej.  

14) Prowadzenie nadzoru nad terminowym przygotowaniem we współpracy z właściwymi 

merytorycznie pracownikami urzędu, projektów uchwał Rady Gminy oraz innych 

materiałów na posiedzenia, obrady, spotkania. 

 

27. W zakresie obsługi sekretariatu:  

1) Prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu, prowadzenie rejestru przesyłek 

wpływających i wychodzących na zadach określonych w Instrukcji kancelaryjnej                           

i zarządzeniach wójta.  

2) Prowadzenie dziennika korespondencji, rejestru faktur oraz ewidencji delegacji 

służbowych. 

3) Obsługa w zakresie rozdziału pism na poszczególne stanowiska pracy zgodnie                                

z dekretacją.  

4) Prowadzenie książki nadawczej: rejestracja wysyłanych listów poleconych, zwykłych, 

priorytetowych, paczek itp.  

5) Obsługa centrali telefonicznej : odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów. 

6) Prowadzenie terminarzu spotkań i zebrań Wójta.  
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7) Prowadzenie elektronicznego rejestru umów i aneksów do umów zawieranych przez 

gminę.  

8) Obsługa urzędowej poczty elektronicznej, ePUAP, prowadzenie elektronicznego obiegu 

dokumentacji. 

9) Protokołowanie narad i odpraw służbowych organizowanych przez Wójta, Sekretarza 

Gminy. 

10) Zaopatrywanie pracowników Urzędu Gminy w materiały biurowe, przestrzeganie 

ustawy o zamówieniach publicznych. 

11) Zamawianie pieczątek, pieczęci urzędowych i prowadzenie ich ewidencji zgodnie                        

z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. 

12) Prowadzenie spraw związanych z wystrojem urzędu z okazji świąt państwowych oraz 

innych uroczystości gminnych. 

 

28. W pozostałym zakresie:  

1) Pełnienie funkcji koordynatora ds. dostępności zgodnie z ustawą o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

2) Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi, prowadzenie rejestru zezwoleń.  

3) Wykonywanie czynności związanych z nadzorem  gospodarki zadrzewieniowej, lasów, 

koordynacją gospodarki nasiennej.  

4) Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

5) Nadzór nad pracą wieloosobowego stanowiska pracy ds. obsługi komunalnej gminy. 

6) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rolnictwem.  

7) Realizacja zadań w zakresie funkcjonowania przystanków oraz oświetlenia ulicznego.  

8) Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej (wydawanie zaświadczeń  

o pomocy de minimis, pomocy publicznej, określenie wartości brutto,  

określenie równowartości w euro na dzień udzielenia pomocy) w ramach  

zadań Referatu Gospodarczo – Organizacyjnego. 

9) Sporządzanie i przekazywanie z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, sprawozdań  

o udzielonej pomocy publicznej, albo informacji o nie udzieleniu takiej pomocy w danym 

okresie sprawozdawczym. 

10) Wykonywanie obowiązków doradcy energetycznego dla mieszkańców Gminy Gać oraz 

pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.  

11) Prowadzenie spraw w zakresie administracji systemów informatycznych. 

12) Prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.  

13) Koordynowanie działalności placówek służby zdrowia, placówek oświatowo – 

wychowawczych i opiekuńczych współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. 

14) Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie profilaktycznej opieki 

zdrowotnej, organizacja bezpłatnych badań mammograficznych, pogadanek itp. 

15) Sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony zdrowia dla Starostwa Powiatowego oraz 

udzielanie informacji innym instytucjom w/w zakresie. 

16) Współdziałanie z KRUS w sprawach opłaty składek przez rolników.  

17) Przyjmowanie wniosków, kontrolowanie w terenie ich zasadności oraz 

przygotowywanie decyzji i wyliczanie opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na 
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usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, prowadzenie rejestru decyzji na 

wycinkę drzew.  

18) Wybór wykonawcy zimowego utrzymania dróg oraz koordynacja działań w tym 

zakresie.  

19) Wykonywanie zadań związanych z gospodarką łowiecką.   

20) Wykonywanie całości zadań z zakresu działalności CEIDG.  

21) Wykonywanie całości zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych.  

22) Opracowywanie projektów: zarządzeń Wójta Gminy, uchwał Rady  

Gminy zgodnie z powierzonym zakresem czynności. 

23) Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej w zakresie realizowanych zadań.  

24) We współpracy z kierownictwem urzędu organizowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 

Urzędu Gminy.  

 

 

§ 18 

W skład Referatu Finansowego wchodzą następujące stanowiska urzędnicze podległe 

Skarbnikowi: 

1) Stanowisko ds. księgowości budżetowej  

2) Stanowisko ds. podatku VAT  

3) Stanowisko ds. podatków i opłat  

4) Stanowisko ds. księgowości podatkowej  

5) Stanowisko ds. gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarowania odpadami  

6) Młodszy księgowy  

 

§ 19 

Do zadań Referatu  Finansowego należy w szczególności:  

1. W zakresie księgowości budżetowej:  

1) Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostki, zgodnie z wymogami 

ustawy o rachunkowości i rozporządzeniami Ministra Finansów.  

2) Prowadzenie księgowości Gminy, jako organu. 

3) Prowadzenie księgowości w zakresie funduszy celowych.  

4) Sprawdzenie dowodów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym, 

zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty.  

5) Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunku podstawowego 

gminy oraz rachunków pomocniczych.  

6) Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz comiesięczna analiza i kontrola kont 

analitycznych w urzędzie gminy.  

7) Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetu państwa 

realizowanych przez gminę oraz terminowe przekazywanie należnych dochodów na 

rachunek wojewody.  

8) Terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań i bilansów urzędu 

Gminy jako jednostki budżetowej.  

9) Bieżące dekretowanie i księgowanie wydatków budżetowych.  
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10) Terminowe rozliczanie zobowiązań finansowych.  

11) Kontrola prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych oraz ich zaangażowania, 

porównania z planem finansowym.  

12) Dokonywanie przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich 

płatności.  

13) Księgowanie i rozliczanie wpłaconych wadiów i kaucji na rachunek Depozytu.  

14) Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont 

księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont.  

15) Sporządzanie pism o potwierdzenie salda.  

16) Sporządzanie dokumentacji związanej z płacami pracowników Urzędu Gminy                              

i zleceniobiorców, w tym między innymi list płac, kart wynagrodzeń pracowników.  

17) Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z refundacją wynagrodzeń                          

i pochodnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.  

18) Naliczanie i sporządzanie listy wypłat diet radnych, przewodniczącego rady gminy                          

i sołtysów.  

19) Sporządzanie listy wypłat ryczałtów samochodowych dla pracowników.  

20) Sporządzanie zaświadczeń na wniosek pracownika dotyczących wynagrodzenia                        

i zatrudnienia.  

21) Załatwianie wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniami pracowników, 

sporządzanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę 

– współpraca w tym zakresie z ZUS i firmami ubezpieczeniowymi.  

22) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych 

wszystkich pracowników – współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym.  

23) Terminowe dokonywanie przelewów wynagrodzeń pracowników na konta ROR.  

24) Prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych, terminowe naliczanie i przekazywanie na rachunek ZFŚS kwoty należnego 

odpisu.  

25) Windykacja należności cywilnoprawnych dotyczących czynszów za lokale i działki 

użytkowe.  

26) Bieżąca ewidencja środków trwałych, wyposażenia, kart materiałowych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych.  

27) Sporządzanie sprawozdań dla GUS z zakresu środków trwałych.  

28) Przygotowanie dokumentów do inwentaryzacji składników majątkowych oraz wycena 

składników majątkowych.  

29) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym.  

30) Opisywanie dokumentów księgowych stanowiących podstawę do zapłaty oraz 

przedkładanie ich do akceptacji osobom upoważnionym.  

31) Sporządzanie przelewów dotyczących wydatków z budżetu gminy.  

32) Przygotowywanie dokumentacji i jej bieżące przekazywanie do archiwum zakładowego 

zgodnie z rzeczowym wykazem akt.  

33) Bieżąca współpraca w referacie oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez 

Kierownika Referatu.  
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2. W zakresie podatków od towarów i usług VAT:  

1) Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących podatku VAT wynikających z ustawy                     

o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej  ustawy w zakresie 

dotyczącym Gminy jako płatnika podatku VAT poprzez:  

 wystawianie faktur VAT,  

 prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów opodatkowanych podatkiem VAT,  

 prowadzenie rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym,  

 sporządzanie deklaracji dotyczących podatku VAT do Urzędu Skarbowego, 

 wykonywanie innych czynności dotyczących podatku VAT w zakresie dotyczącym 

Gminy jako płatnika podatku VAT.  

2) Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.  

 

3. W zakresie ewidencji druków ścisłego zarachowania:  

1) Prowadzenie i ewidencja druków ścisłego zarachowania.  

2) Prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie druków ścisłego zarachowania.  

3) Prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie książeczki czeków gotówkowych oraz 

innych wartości w sejfie.  

4) Przestrzeganie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.  

 

4. W zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:  

1) Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2) Prowadzenie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                                 

a w szczególności księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych.  

3) Prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4) Prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

5) Analizowanie stanu zadłużenia właścicieli nieruchomości z tytułu ww. opłaty, 

wystawianie upomnień i egzekwowanie zaległych należności (tytuły wykonawcze do  

Urzędu Skarbowego), naliczanie odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6) Wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach.  

7) Udział w kontrolach z zakresu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy.  

8) Prowadzenia sprawozdawczości z zakresu wymiaru i windykacji opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9) Sporządzania sprawozdań, analiz, informacji, zestawień niezbędnych do projektowania               

i realizacji budżetu gminy.  

10) Miesięczne uzgadnianie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

11) Sporządzanie kwartalnego sprawozdania o dochodach z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

12) Stała aktualizacja bazy danych zawartych w ewidencji właścicieli nieruchomości 

objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.  

13) Kontrola poprawności złożonych deklaracji. 
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14) Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.  

15) Prowadzenie spraw związanych z umorzeniem zaległości, odraczaniem terminu 

płatności , rozłożeniem zapłaty na raty, w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowiących dochody Gminy.  

16) Prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w zakresie  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym w szczególności: 

- weryfikacja wniosków składanych przez podatników, 

-  prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji w sprawie pomocy de minimis                    

i pomocy publicznej, 

-  wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy publicznej, 

-  sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej, w tym miesięczna w systemie 

SHRIMP 

17) Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej 

potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

 

5. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:  

1) Prowadzenie ewidencji odbiorców wody i dostawców ścieków, 

2) Współpraca przy organizowaniu odczytów wodomierzy,  

3) Wystawianie oraz księgowanie faktur VAT za odbiór wody i dostawę ścieków, 

4) Prowadzenie spraw związanych z umorzeniem zaległości, odraczaniem terminu 

płatności , rozłożeniem zapłaty na raty, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy 

Gać (w zakresie należności cywilnoprawnych), 

5) Prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w zakresie  

należności za wodę i odprowadzanie ścieków w tym w szczególności: 

- weryfikacja wniosków składanych przez podatników, 

-  prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji w sprawie pomocy de minimis                    

i pomocy publicznej, 

-  wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy publicznej, 

-  sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej, w tym miesięczna w systemie 

SHRIMP 

6) miesięczne uzgadnianie wpłat oraz sporządzanie kwartalnych sprawozdań                                  

o dochodach z tytułu należności za wodę i odprowadzanie ścieków, 

7)analizowanie stanu zadłużenia właścicieli nieruchomości z tytułu należności za wodę              

i odprowadzanie ścieków, wystawianie upomnień i egzekwowanie zaległych należności 

(pozwy do sądu) , naliczanie odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6. W zakresie księgowości podatkowej:  

1) Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych osób fizycznych i osób prawnych.  

2) Opisywanie wyciągów bankowych w zakresie dochodów podatkowych oraz bieżąca 

analiza rachunku bankowego.  

3) Uzgadnianie przepisów i odpisów należności podatkowych w zakresie prowadzonych 

podatków.  

4) Okresowe kontrolowanie prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników.  
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5) Przygotowanie danych do sprawozdań w zakresie prowadzonych dochodów                                     

i porównywanie oraz kontrolowanie ich realizacji w budżecie.  

6) Sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-N, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonych 

spraw.  

7) Rozliczanie wpływów z podatku rolnego należnych Izbie Rolniczej i przekazywanie 

informacji o ich stanie.  

8) Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, 

w zakresie prowadzonych spraw. 

9) Sporządzanie miesięcznych zestawień sald rozrachunkowych oraz uwzględnianie                        

z zestawieniem obrotów i sald kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów.  

10) Prowadzenie spraw związanych z umorzeniem zaległości podatkowych, odraczaniem 

terminu płatności podatku, rozłożeniem zapłaty na raty, w zakresie podatków i opłat 

stanowiących dochody Gminy.  

11) Prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach                  

i opłatach lokalnych, w tym w szczególności:  

 weryfikacja wniosków składanych przez podatników,  

 prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji w sprawie pomocy de minimis                     

i pomocy publicznej,  

 wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy publicznej, 

 sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej, w tym miesięczna w systemie 

SHRIMP.  

12) Udział w kontroli podatkowej.  

13) Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych dot. podatków i opłat lokalnych.  

14) Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości.  

15) Przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego w sprawie przeprowadzenia spadku 

po zmarłych podatnikach.  

16) Zastępstwo w pełnym zakresie na stanowisku ds. podatków i opłat.  

 

7. W zakresie podatku akcyzowego:  

1) Prowadzenie całości spraw związanych ze  zwrotem podatku akcyzowego zawartego                

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:  

 w okresie naboru w danym roku przyjmowanie wniosków o zwrot podatku 

akcyzowego, wystawianie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,  

 sporządzanie list wypłat,  

 sporządzanie wniosku o dotację celową,  

 rozliczanie dotacji celowej (roczne i częściowe),  

 sporządzanie sprawozdań z dokonanych wypłat producentom rolnym częściowego 

zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej.  

 

8. W zakresie podatków i opłat:  
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1) Sporządzanie wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych                            

i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.  

2) Przyjmowanie i weryfikacja informacji i deklaracji podatkowych.  

3) Wzywanie do złożenia informacji podatkowych od osób fizycznych oraz deklaracji 

podatkowych od osób prawnych.  

4) Prowadzenie postępowania podatkowego i informacji podatkowych.  

5) Wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.  

6) Kontrola poprawności składania informacji i deklaracji podatkowych stanowiących 

podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.  

7) Dokonywanie wymiaru i korekt podatków w ciągu roku podatkowego zgodnie                               

z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego.  

8) Weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji 

gruntów i budynków, wprowadzenie zmian w ewidencji podatkowej na podstawie zmian 

geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego.  

9) Sporządzenie deklaracji podatkowej Gminy oraz jej korekt.  

10) Aktualizacja bazy danych podatników.  

11) Zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych przy wymiarze podatków.  

12) Czuwanie nad terminowym doręczeniem decyzji podatkowych (nakazów płatniczych) 

zobowiązanym za potwierdzeniem odbioru.  

13) Przygotowywanie niezbędnych materiałów przy rozpatrywaniu odwołań od decyzji 

Wójta Gminy oraz przesyłanie kompletnych materiałów do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego.  

14) Prowadzenie kontroli u podatnika zgodności i prawidłowości składanych deklaracji                  

i wykazów.  

15) Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych.  

16) Prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach                

i opłatach lokalnych, w tym w szczególności:  

 weryfikacja wniosków składanych przez podatników,  

 prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji w sprawie pomocy de minimis                    

i pomocy publicznej,  

 wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy publicznej, 

 sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej, w tym miesięczna w systemie 

SHRIMP.  

17) Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych kwartalnych, 

półrocznych i rocznych w zakresie skutków podatkowych.  

18) Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania 

budżetu.  

19) Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.  

20) Zastępstwo w pełnym zakresie na stanowisku ds. księgowości podatkowej.  

 

9. W pozostałym zakresie: 

1) Prowadzenie rejestru umów.  
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§ 20 

 

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności: 

1) Sporządzanie aktów stanu cywilnego. 

2) Przyjmowanie oświadczeń woli o:  

 wstąpieniu w związek małżeński,  

 braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,  

 wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa,  

 wyborze imienia/imion dziecka,  

 wyborze nazwiska dziecka,  

 zmianie nazwiska dziecka, przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego 

dziecka pochodzącego z danego małżeństwa,  

 powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem 

małżeństwa,  

 uznaniu ojcostwa,  

 nadaniu dziecku nazwiska, takiego jakie nosiłoby wspólne dziecko małżonków,  

 zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 

miesięcy od dnia jego sporządzenia. 

3) Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,                    

w przypadku zawierania związku przed Kierownikiem USC.  

4) Dokonywanie innych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego niż akty stanu 

cywilnego w formie decyzji lub czynności materialno-technicznej.  

5) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.  

6) Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.  

7) Wydawanie zaświadczeń z zakresu stanu cywilnego:  

 stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

 stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,  

 o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu elektronicznego, 

 o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych 

dotyczących wskazanej osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego,  

 potwierdzającego uznanie ojcostwa 

 o braku księgi.  

8) Transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.  

9) Wydawanie dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego w formie 

dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu elektronicznego 

poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

10) Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów z akt zbiorowych 

rejestracji stanu cywilnego.  

11) Zawiadamianie, w przewidzianych przepisami prawa okolicznościach, osób i organów 

o podejmowanych  czynnościach z zakresu rejestracji stanu cywilnego.  

12) Przenoszenie akt stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego do 

rejestru stanu cywilnego lub dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych i przypisków 

na podstawie określonych przepisami prawa dokumentów.  



 

34 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gać 

13) Kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych grupowanych odpowiednio dla akt 

urodzeń, małżeństw i zgonów.  

14) Przechowywanie w należytych warunkach ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz 

oddawanie do konserwacji egzemplarzy wymagających zabiegów introligatorskich.  

15) Przekazywanie ksiąg stanu cywilnego, dla których upłynął termin przechowywania                 

w USC, do właściwego Archiwum Państwowego w ustawowym terminie.  

16) Dbałość o uroczystą formę zawarcia małżeństwa i zapewnienie jej w Urzędzie Stanu 

Cywilnego lub poza Urzędem Stanu Cywilnego w przypadku spełnienia wymagań 

określonych w przepisach.  

17) Prowadzenie spraw nadawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  

18) Realizowanie obowiązków sprawozdawczych.  

 

 

§ 21 

1. Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna urzędu, a w szczególności:  

1) udzielanie porad prawnych Wójtowi, 

2) dbałość o zgodne z przepisami prawa działanie urzędu oraz pomoc prawna udzielana 

kierownikom jednostek organizacyjnych, 

3) zapewnienie zgodności wydawanych w urzędzie aktów prawnych z obowiązującymi 

przepisami poprzez ich opiniowanie, 

4) opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów uchwał Rady oraz umów 

zawieranych przez Wójta w imieniu gminy, 

5) występowanie przed sądami i urzędami w ramach zastępstwa prawnego i procesowego, 

6) obsługa prawna sesji. 

 

2. Do zadań stanowiska ds. BHP i p.poż. należy w szczególności: 

1) okresowa analiza stanu bhp,  

2) stwierdzanie zagrożeń zawodowych, 

3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy, 

4) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp, 

5) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp, 

6) przygotowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, 

7) udział w dochodzeniach powypadkowych. 

 

3. Do zadań Zespołu ds. Promocji należy w szczególności: 

1) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć promocyjnych Gminy, analizowanie ich 

skuteczności oraz kreowanie nowych środków promocji, 

2) koordynowanie prac dotyczących kontaktów z mediami lokalnymi i krajowymi, 

3) gromadzenie, dostarczanie oraz aktualizacja materiałów informacyjnych 

przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej, 

4) organizacja uroczystości państwowych,  

5) obsługa fotograficzna uroczystości i imprez gminnych, 

6) współpraca w zakresie promocji z innymi instytucjami i organizacjami, 
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7) współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi  

w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych, 

8) popularyzowanie informacji o możliwościach inwestowania na terenie gminy, 

9) analizowanie informacji o gminie ukazujących się na stronach internetowych  

i w mediach w celu podnoszenia standardów promocyjnych. 

 

5. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy wykonywanie zadań 

zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności: 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków 

bezpieczeństwa fizycznego, 

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są 

informacje niejawne, 

3) zarządzanie ryzykiem  bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności 

szacowanie ryzyka, 

4) przeprowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania 

przepisów o ochronie tych informacji, 

5) przeprowadzenie okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji, 

materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, 

6) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie,  

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 

sprawdzających, 

8) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, decyzji odmawiających wydanie 

poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, 

9) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

10) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności 

zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, 

którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, 

11) współdziałanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie określonym  

w ustawie, 

12) nadzór nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej. 

 

6. Do zadań Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii należy: 

1) sporządzanie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

 i narkomanii, 

2) realizacja zadań wynikających z ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii należących do gminy, 

3) obsługa kancelaryjno – techniczna Komisji Ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

4) kontrola realizacji zadań gminnych programów i składanie corocznych sprawozdań z ich 

wykonania, 

5) przygotowywanie programów profilaktycznych, szkoleń i warsztatów, 

6) realizacja zadań wynikających z ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i narkomanii, należących do gminy. 
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7. Do zadań Pełnomocnika ds. Wyborów należy realizacja zadań wyborczych w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach organów 

stanowiących samorząd terytorialny oraz bezpośrednio w wyborze Wójta i referendach.  

 

 

VII.  Zasady dotyczące realizacji uchwał Rady 

 

§ 22 

1. Po każdej Sesji Rady Gminy pracownicy zobowiązani są zapoznać się z podjętymi przez 

Radę uchwałami.  

2. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie opracowuje – na polecenie Wójta – sposób 

realizacji uchwały, który powinien określać w szczególności:  

1) zadania wynikające z uchwały,  

2) jednostki realizujące,  

3) terminy wykonania.  

3. W przypadku, gdy z uchwały Rady wynika obowiązek złożenia przez Wójta sprawozdania 

lub informacji z jej realizacji, pracownik merytoryczny lub inna komórka organizacyjna 

opracowuje sprawozdanie lub informację celem przedstawienia ich w terminie określonym  

w uchwale.  

 

 

VIII. Zasady załatwiania wniosków i interpelacji radnych 

 

§ 23 

1. Wnioski oraz interpelacje radnych rejestruje pracownik obsługujący Radę, a następnie 

przekazuje Wójtowi Gminy lub upoważnionemu pracownikowi.  

2. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie odpowiedzi po otrzymaniu wniosku lub interpelacji 

podejmują niezbędne czynności w celu ich załatwienia oraz przygotowania odpowiedzi 

zainteresowanym.  

3. Projekty odpowiedzi na wnioski i interpelacje przedkładane są Sekretarzowi Gminy, który 

przekazuje je do akceptacji i podpisu Wójtowi.  

4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych otrzymują:  

a) zainteresowany radny, 

b) Przewodniczący Rady Gminy, 

c) Sekretarz Gminy w celu rejestracji, 

5. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona radnemu niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.  

 

IX. Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu projektów prawa miejscowego 

 

§ 24 

1. Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa 

miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy.  
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2. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwały.  

3. Ograny Gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:  

1) wewnętrznego ustroju Gminy oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych,  

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,  

3) zasad zarządu mieniem Gminy,  

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  

4. Projekty prawa miejscowego opracowuje pracownik merytorycznie odpowiedzialny za 

zakres regulowany aktem prawa.  

5. Projekt prawa miejscowego kierowany pod obrady winien zostać zarejestrowany w terminie 

umożliwiającym jego zaopiniowanie przez właściwą merytorycznie komisję Rady Gminy .  

6. Przed skierowaniem pod obrady Rady projekt aktu prawnego, aprobuje pod względem 

formalno – prawnym radca prawny Urzędu oraz merytorycznie Sekretarz oraz Skarbnik Gminy 

w przypadku projektów wywołujących skutki finansowe.  

7. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie 

obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla 

ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa 

publicznego.  

8. Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzaną  

w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.  

9. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydawać Wójt w formie 

zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc w razie 

odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.  

10. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada 

określa termin utraty jego mocy obowiązującej.  

11. Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz na 

stronie BIP Urzędu Gminy.  

12. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu  

w jego siedzibie na stanowisku ds. obsługi Rady.  

 

 

X. Zasady obsługi klientów w Urzędzie 

 

§ 25 

1. Uprzejme, sprawne i kompetentne pod względem merytorycznym obsługiwanie klientów jest 

naczelną zasadą pracy w Urzędzie. W Urzędzie obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. 

Każde pismo powinno być zredagowane w sposób jasny i czytelny.  

2. Wszyscy pracownicy Urzędu w toku wykonywania swych obowiązków służbowych winni 

umożliwić klientom realizację ich uprawnień i egzekwować powinności w sposób zgodny  

z prawem, wykazując należytą troskę o ochronę ich słusznego interesu, a w szczególności:  

1) udzielać klientom informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniać 

treść przepisów właściwych ze względu na przedmiot sprawy,  

2) bezzwłocznie rozstrzygać sprawy, a gdy nie jest to możliwe ze względu na stopień ich 

złożoności, określać dokładny termin ich załatwienia w oparciu o przepisy k.p.a.  

a w sprawach podatkowych Ordynacja podatkowa,  
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3) respektować ściśle określone terminy, a w razie obiektywnych przeszkód w ich 

dotrzymaniu, powiadamiać o przyczynach zwłoki i określać nowy termin załatwienia 

sprawy,  

4) wyczerpująco informować klientów o stanie wniesionych przez nich spraw na każde 

żądanie pisemne lub ustne,  

5) informować klientów o przysługujących im środkach odwoławczych lub możliwości 

zaskarżenia niekorzystnych rozstrzygnięć.  

3. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są bez zbędnej zwłoki w terminach określonych  

w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i przepisach szczególnych. Odpowiedzialność 

za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw klientów ponoszą pracownicy 

zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.  

4. Kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie załatwiania 

indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje 

Sekretarz.  

5. Pracodawca będzie dokonywał okresowych kontroli i ocen sposobu załatwiania całości 

spraw przez poszczególnych pracowników.  

6. Przy załatwianiu indywidualnych spraw nie należy żądać zaświadczeń na potwierdzenie 

stanu faktycznego lub prawnego, możliwych do ustalenia na podstawie przedkładanych przez 

zainteresowanych do wglądu dokumentów urzędowych.  

 

§ 26 

1. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego  

w drodze zaświadczenia właściwego organu, urzędnik zatwierdzający sprawę powinien 

odebrać od klienta - na jego wniosek - stosowne oświadczenie do protokołu, pouczając go 

wcześniej o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji. W protokole 

winny być zamieszczone dane personalne osoby składającej oświadczenie oraz data i podpis. 

Podpis ten powinien być uwierzytelniony przez pracownika przyjmującego oświadczenie.  

 

2. Niezbędne do załatwienia sprawy dane lub informacje możliwe do ustalenia na podstawie 

posiadanej przez Urząd dokumentacji zbiera i kompletuje urzędnik załatwiający sprawę.  

 

§ 27 

1. Każdemu obywatelowi przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Uprawnienia w 

tym zakresie reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publiczne. 

 

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych  

w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo 

chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.  

 

§ 28 

1. Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania 

tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby 

na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.  
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2. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może 

wyrazić na piśmie Wójt, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w Urzędzie.  

 

§ 29 

1. Jednym ze źródeł informacji o funkcjonujących w społeczeństwie opiniach na temat poziomu 

pracy Urzędu są skargi, wnioski i listy obywateli.  

2. Celem umożliwienia klientom składanie skarg, wniosków i listów w sposób bezpośredni, 

Wójt przyjmuje klientów w każdą środę od godziny 12.00 do godziny 14.30. Miejsce i czas 

przyjęć klientów przez Wójta podaje się do publicznej wiadomości w formie trwałego 

ogłoszenia w siedzibie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

3. Wszyscy pracownicy winni być obecni na swoich stanowiskach pracy w godzinach 

przyjmowania skarg, wniosków i listów przez Wójta, zapewniając Wójtowi w razie potrzeby 

szybką informację lub opinię w zakresie spraw wnoszonych przez klientów.  

4. Z przyjęć klientów składających skargę, wniosek, list sporządza się protokół.  

5. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez klientów określa k.p.a. oraz 

przepisy szczególne dotyczące organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg  

i wniosków.  

6. Sprawy wniesione przez klientów do Urzędu są ewidencjonowane w sekretariacie ogólnym, 

a następnie w spisach spraw na poszczególnych stanowiskach pracy.  

7. Centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz zgłaszanych w czasie 

przyjęć klientów przez Wójta prowadzi Sekretarz Gminy .  

 

XI. Zasady przeprowadzania kontroli zewnętrznej i kontroli zarządczej 

 

§ 31 

1. Działalność Urzędu objęta jest kontrolą zewnętrzną w zakresie wynikającym z przepisów 

prawnych wykonywaną m.in. przez NIK, RIO, Wojewodę, Marszałka Województwa.  

2. Osoby kontrolujące, przed przystąpieniem do kontroli zobowiązane są zgłosić swoje 

przybycie do Wójta lub Sekretarza, którym okazują dokumenty uprawniające do 

przeprowadzenia kontroli, cel i zakres kontroli oraz dokonują stosownego wpisu w książce 

kontroli znajdującej się u Sekretarza Gminy.  

 

§ 32 

1. System kontroli zarządczej obejmuje ogół działań podejmowanych dla zapewnienia 

realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

2. System kontroli zarządczej oraz szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia działalności 

kontrolnej określa Wójt w drodze zarządzania. 

 

XII. Zasady podpisywania pism i decyzji oraz zasady obiegu dokumentów w Urzędzie 

 

§ 33 

1. Korespondencję wychodzącą z Urzędu podpisuje Wójt lub osoba pisemnie przez niego 

upoważniona.  

2. Wójt podpisuje osobiście:  
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1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne 

2) decyzje i postanowienia z zakresu administracji publicznej, do których wydawania  

w jego imieniu nie upoważnił pracowników urzędu 

3) pisma kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej, 

przedstawicielstw dyplomatycznych oraz pisma kierowane do organów i instytucji 

państw obcych,  

4) pisma kierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące działalności kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych,  

6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski posłów i senatorów,  

7) odpowiedzi na skargi, wnioski, listy,  

8) umowy dotyczące zobowiązań finansowych - wymagana jest kontrasygnata Skarbnika,  

9) zaświadczenia, 

10) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu. 

 

§ 34 

1. Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do 

podpisu Wójta. 

2. Kierownik Urzędu Stanu cywilnego i jego zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie 

ich zadań. 

§ 35 

1. Dokumenty przedstawione do podpisu powinny być uprzednio oznaczone na kopii znakami 

umożliwiającymi określenie pracownika, który opracował i napisał dokument, parafowane 

przez kierownika referatu, a w określonych przypadkach parafowane również przez radcę 

prawnego.  

2. Opinii prawnej wymagają sprawy dotyczące w szczególności:  

1) wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym,  

2) spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,  

3) zawarcia ugody lub umowy w sprawach majątkowych,  

4) sprawy związane z postępowaniem przed organami orzekającymi.  

 

§ 36 

1. Szczegółową organizację obiegu pism reguluje Instrukcja Kancelaryjna dla urzędów gmin.  

2. Zasady klasyfikowania i kwalifikowania akt powstających w wyniku działalności Urzędu 

oraz kategorie i okresy przechowywania reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.  

3. W obiegu dokumentów należy przestrzegać zasad określonych w odrębnym zarządzeniu 

Wójta w prawie wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego 

wykazu akt dla Urzędu Gminy Gać. 
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XIII. Zasady zamawiania, używania i przechowywania pieczęci urzędowych 

 

§ 37 

1. Wzory zamawianych dla potrzeb Urzędu pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisu 

powinny być zgodne z wzorami określonymi w instrukcji  kancelaryjnej oraz stanem 

organizacji Urzędu ustalonym w Regulaminie. 

2. Czynności związane z zamawianiem, ewidencją, wydawaniem i wycofywaniem z użytku 

pieczęci wykonuje  pracownik sekretariatu. 

3. Wnioski o wykonanie nowych pieczęci pod względem zgodności z instrukcją kancelaryjną  

i stanem organizacji Urzędu opiniuje Sekretarz  i akceptuje Wójt. 

 

4. Wydanie wykonanych pieczęci odbywa się za potwierdzeniem w Ewidencji pieczęci 

urzędowych i pieczątek służbowych. 

5. Rejestr pieczęci zawiera:  

a) liczbę porządkową,  

b) odcisk pieczęci, 

c) datę pobrania i podpis osoby pobierającej,  

d) datę zwrotu i podpis osoby zwracającej pieczęć po zużyciu, zdezaktualizowaniu bądź 

wycofaniu z użycia, w związku ze zmianą stanowiska lub rozwiązaniem stosunku pracy, 

e) nr protokołu i datę fizycznej likwidacji pieczęci. 

 Rejestr ten jest drukiem ścisłego zarachowania.  

6. Decyzje, postanowienia z zakresu administracji publicznej opatrywane są pieczęcią 

nagłówkową Wójta, pieczęcią okrągłą z godłem państwowym i napisem w otoku "Wójt Gminy 

Gać " oraz pieczęcią imienną Wójta.  

7. Pieczęć urzędowa okrągła z godłem państwowym i napisem w otoku "Urząd Gminy Gać" 

używana jest do stemplowania zaświadczeń, potwierdzeń zgodności odpisów pism  

z oryginałem, własnoręczności podpisów - jeżeli dokumenty te podpisuje Sekretarz.  

8. Odpowiedzialność za właściwe przechowywanie pieczęci oraz zabezpieczenie ich przed  

kradzieżą ponoszą pracownicy, którym zostały one powierzone do użytku. 

9. Do obowiązków pracowników, którym powierzono przechowywanie i używanie pieczęci 

należy: 

a) sprawdzenie, czy dokument przedstawiony do odciśnięcia na nim pieczęci 

kwalifikuje się do tego i czy jest podpisany ze wskazaniem stanowiska  służbowego 

podpisującego, 

b) osobiste odciśnięcie pieczęci, 

c) przechowywanie pieczęci w zamknięciu oraz ochrona przed utratą i samodzielnym 

jej użyciem przez osoby niepowołane, 

d) natychmiastowe zgłoszenie do Sekretarza faktu o kradzieży pieczęci lub jej 

zagubieniu. 

10. Fakt zaginięcia lub zagubienia pieczęci należy bezzwłocznie zgłosić Wójtowi. 

11. W przypadku zaginięcia  lub zagubienia pieczęci Wójt zarządza postępowanie 

wyjaśniające, w celu ustalenia okoliczności utraty pieczęci i pracownika winnego 

niedochowania należytego jej zabezpieczenia. 
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XIV. Postanowienia końcowe 

 

§ 38 

1. W sytuacjach nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia pracownicy 

zobowiązani są stawić się niezwłocznie w oznaczonym miejscu i czasie na wezwanie 

Kierownictwa Urzędu.  

2. Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie zarządzeniem Wójta.  
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