do z'ŹątLćni! Nr 1082008
wójla Gniny Brenn'
z dni! 29 si€rpnb 2008Ł

Resulaminorg.nizaqjoy Ur.fdu Gmin) v Brennei
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ReeutaminorgfuifacyjnyUŹędu cniny w Blenrej łmy dglej..Regulmńem' określa
orgJ| /a!je i Acd)'

jnl'l ]orouri"

I l/ęd' cT|ny v B'e' ne|'

s2
l' LJrządcfiiny w BEmej jest jednos&ą orBmiz&yjną Gniny BEM.
2' siedzibą Urzędu Gnjny jest miejscÓwośÓBrema ul' wyzwolenia 77'

ł3
Ilekrcćw Ńgrll@ini€ jest moya o:
]' Radzie nalefyprrez to rcamieć Radęcnjny w BEmej'
2' wójcie' zasięPcy wójla, sekreldzu' skdbliku ' należy!rcz to Ńzumieć wójt.
G6iny BreM' z6tęIrcęvójta oniny Brenna'seketala Gmńy BEnna' skebnjka
3' Uuędfie należyptz to loMieć UEąd Gniny w BEmej.

s4
] ' wlŃe gminyslnikające z pŹepisów!'asa'
2' 'econe Prez olgb adninistncji ŹądoNej.
3 powieŹonena podstawiezawartychporoamień'
lt.

srrul.1ur!oĘ!bi''c'j na Unfdu

sr
vójt Gńiny $ltÓnnje swoją pr&ę pŹy pomocy Urzędq któEeo Fst Fdnocfeśnie

s6
dzial.lrościnŹędu pŹy pomocy zlslępcy wójia'
wójt oniny kiouje całokŚżtałleń
sekietaŹaGmiry i skebnika Gniny' stanosiskaZastępcyvójta i seketda ńogąbyÓ

$t
v slr]aduŹędu wchodfą naśępująceEfmty ] smodzielne stmowńka pncy:
L Referatorgmizacyiny,
2' Użąd stanu c,Nilnego,
]' Ref.Iat infusowo - b dżetoły,
4. Refdat in{stycji i iM}niedi,
5, fastępca KigoMika UŹędu stfuu cywilne8o'
6. pelnomocnikds. ochrctry infomacji iidjawnych,
7' Anińalor pmgtmt .'wilaj w klubie,''

s3
Zakes k]eroMictwaplredstańa się nótępująco:
1' RefelateńÓigeizcinym kierujeseketaz gńiny'
2' UŹędemsteu c'lilńego kisuj€ kaoMik Usc'
kimje skebnik Gniny'
]' rcfenlen fimrsowo budżetowym
refenlm
inw*t'cji
i
inżyIiąii
kieruje
kie'ownikref€Bfu inweslycji i inźrynierii'
4.
5. bezlośrcdninadzórnad slanowislrdi o klórych nował $ 7pk 5' 6 i 7 Ęlamje

s9
schenal śrukluly oĘoizrcyjnej olrreślafałącaik Nr l do niniejszego Egulminu'

l.

}odzi'| z'dań poniędz' sllnowisk'ni kiero'niczyni w UŹędzie
510

Do zdai wójta Gminy fuleżyw szczególności:
jej na bwnątŹ.
t' kierowaniebiezącynisp6mi gńily o@ reprezenl']wfuie
2' przygotoy)ĄvaniepĄeków uchwll ńdy gniny oraz określćniesposobu ich
cospodmwmie nieniem końbarn'm'
gniny.
t\ytoĄ'łmie budżetu
sydawaniezażądzeń'
irydawanie dec}zji ow imycn aktów pńMych w sprawach indywidualnych
z załJ*u adninistńcjj pub|icaej oM upow!żni@iepńcoMikóq UŹędu do
\łfdawfria w inienju wójta decyzj]z załJ€su adniniŚtacji publicaej.
gnińy.
7' splawowaniebczpośEdniegona&orunadjednostkamiolgeizacyjnymi
8' żatfudnianjeizwa]njeiekieroMikówenifuycnjednoŚekotgmifacyjnych'
9' *lkonywalie upńqńień aieEchnika Ślużbo\rcgoi pEcodawcy w 9tosunlu do
placoMikówUrzędu ole kielotvlików jcdnostekorgbiac'jnych
d'a]alności* akEsie:
l0' koordyńowanie

3'
4'
5'
6'

a) obrcnnościi obony c'avilnej Gplavowmie fuńtcji szefa oblon' cywilncj),
b) prreciwdziałana klęslą żywio]osln oraz usuwaniaicl sku&ó(
c) Ócfuony informacji niejaMych i ochiony dfuych osobolv'ch,
d) bezpiszeństwa i higieny pńcy o@ och@nypŹeciw Po'lowej.
] l ' łykon}nvanie imych zado Atreżonych pżepismi prawa, reg miń€n

olr

sl1
Do adań zaśępcywójta na]czy w szczególności]
wójIa cnin''
w $ l0 w czasienieobecności
l' realizacjaadań okreś|Ónych
2, składmic oświadczeliwoli w ihieniu Gminy w faliJesie zMądu mienień' na
podslawieupoważdenjawójta ominy,
]. ieprereótowmi€ Gniny na zePnątf w inifuiu wójta'
4. łydawmie decyzji adminisllacyjnyc]r olu ińnych aków plaMych w sprawach
ołreślonychiniemynr uPotvaŹnienienwójta Gniny'
5' Mioskowania do wójta w Śpńw&h awansowmia, nagadżnia o'az udfielania kd

$12
Do adań sekJ€taŹa Gniny należyw szze8ólności:
I , bieżącakonfuolamd dzialalnościąi ÓrgMifacją wcMęlr'zną UrzędD i w tyn zakEsie:
a) nadz-órnad pizestŹegeiem pożądku i dyscypliny piacy'
b) Miosko\sDb
w spńwach awesowmia, nasradżmia oraz udzielfuia kar
pracoMikompodlegającycb
sekeiarzowi'
plojektów mksó\ł
Efeńlów
cz}mości kieńwników
c) opncołfwanie
pracowników
Śmodzielnyct'
i
na stmowisk&h
d) opraco{xYmic projeklów inimych upowaaień dla placowników LlŹędu do
podejmowoia w imieniu wójt! decyzji z fałJsu administfuji publichej '
2' podejnowanie działańfmieŹaiące do usprawni.nia orgmizacji. metod i lbm pracy
3' nadfór nad prz'Botovanem materialós pod obradyRady Gniny i Konisji Rady ofu
nad realizeją UchwałRady i Miosków Komisji, o@ nadzj. Dad!I&ą biua Rady
4' plo\ładzenieĄcstiD skdg i wlioskóq olaz ksiiki koótroli.
5' koo'dynos'bie Śpraw eivanych z ]ł]bolfui, E|eiendmi i spisani.

s13
Do /)Jr sk..bn'kr Cl'ny I dle4 v s^.etso.non..
] ' pelnienie funkcji głóMego księBo$€go budzeluGniny,
2' koold)noMnie plaŃwoia budżeluGni!',
3' opr&oslwanic projektów nclrsat w spńwie bn.Lefu, a ukże llo.jeklów uclrwal
w spnwie atwierdzenia sprawozdańz wykoneja budżetu
4' $]konyNdrie budżeruore prcwadzeniekontrcli finrsowej i eospoddc&j '
5. opńcos)'weie maliz goŚpoddti finansow€j cnńy ore $,nikających z lich
mogących spowodovać pomld'e
6 koDtróygnowanie czyności plaMych
Regionalnej Izby
pienięhych' orM informowfuie Rady oE
zobołiąfń
obnchmkowej o odtlowieflożeniakonlrasygna|y'
7' upÓważlicnie imych osób do składaniakontsygna|y.

3. nadzór md gospoddką inŃsołą Gminy. a w śfĆf€gólnościodpoqi€dzialnośó a
pŹestŹegdie dysc}Tliny |nfu sówpublicaych'
9' nadżórnad prÓwadzenicm rschunkowościi ewidencjąnajątku cm'ny.
1o' nadzór nad Pałid1ową €aIizac.ją budżttuGminy, w szfe8ólńości iv ałresi€ uŚtawy
o l n d " a h p u b | " / )| c l ' q o ( o w b F w . p ż W i ci e i n j n '
ll. pżedkładaniewójlowi spBwozdń finanso]'lclr i opisovyĆh z rcalizacji budżetu
l2' vydas'anie decyzji adńińislracyjnych o|az inn'ch aków praMych w Śpmmch
ok€śIonych inicnn)m upoważnieniemvójta Gnjny'

s14
Do obo]vią?kówkieÓwnika refcnfu należy|
t'
kierowanie placą lefcratu' nadzjl i kontro|a rcalizacji adań pr&z prao$ników
refeian! w tym nadfóI i kontrola nad temino*lm i zgodnym z pnwem zalalwienien
ustaleniepodzialu ado dla poszcrególnych Śleowisk pracy'
pŹygolo\lNanie prjektów ncnwał,falząd^ń' decyzji i inrych altów praMych
w zakJesiepDwadfonych spraw,
4. wspólpmca z inryni Eieialmi i stmowiskani fuńłcjonującymiw Użędzie Gniny
o@ gnimyni jednostkani orgmiactjnyni w rakesie plowa.Lonych splaw,
\ydawańje dccyfji adninistE.yjnych i imych aklów pllivych w spnwch
5'
ok€śloDych iniennyfo upoważlieniem.wójtl
2'
3'

II.

zadani! posecgólnych refernfówi slnodzic|nychstznovisk

sts
zadauie wspólne t|eratów i samodzi€]nych stanowiskobejnująw sz.fególności:
! ' fapewńenie wlaściweji teminowej rcalifacji z.dań UŹadu $rnikające z p.zepisów
pnwą uchw] Rady' decyzji i zaŹądrcń wójla, rczstrzygnięćorganów naderq
adńinislr&ji ź4dowej i smoŹądowej' jednostkmi
2' ws!óldzialanie z orsMi
3' wspó]pńca ńiędzy referatmi i stanowiskmi Urzędu m'n polinz syslematyczne
pŹekaz}ryanieinfońacji istotnychdla Fałidlołej ioalizacji u dań'
4, prz'Botowyivfuie Ókeso$'ch ocen, infomacji, spńwozdń' opracorłlwabie feodnie
Źecfową plojektóv odFowiedzi na skargi. Mjoski i poslulaly,
2 wlaściwością
5. twoĘenie 2 zgodą vójla ćspolów 2adaniosych do realizaĆji gcfe8óło*lch

$16
r' cz'mości kucelaryj.e w UŹędzie, obieg koEslondcncji i zasady podpis}ryania
pismtguluje instrukcjakan€ldyjna, showiąca z]ącmik m 2 do aŹądfenia vójta
NsprawieFgllańinu olemizacyjnego,
odrębnaiBtlukcja.
2, obieekoEspondencjilajnejokreśla
]' zakesy cz'mościzatwieda wójl.
4' zdfądEnia wewnętme, infomacje i zawiadomieniapodawanesą do wiadomości
pmcoMików zgodniez pEyjętyńi zagdami obieguiniomacji'

s17
w celu wlaściwegopl&keu in.ormacji olu załiadadieia ob}Mteli o f6adach lracy
uzędu w siedzibi€ UŹędu hajdująsię:
] ' lablice oglÓszeń EędoĘch'
2. tablice informacyjn€ o godzin&h pract Ui4du i dliaclr puyjęć iÓteres&tów pfuf
wójta w spraMch skdg i siosków,
3' |abli@ infolmcyjne o rozmiesfcmiu stmoshk PEcy w Użędfie oE tabliczki pŹy
dŹsiach lokali biurowych sys&ególniające: no^isko i imię pncoMiką
skócony zkles dzilhnia.
ŚlanowiskÓŚłUfbowe,
4' tablice in|omacyjne dla interesmtów otEślająĆe l,fb' asady postęloweia'
niezbędne dokuńenty. teminy i op|aty dolycząc. falat{'ienia mżdejszych spraw

518
Uchwa]y Rady Gniny' zuądfenia wójta i iin€ waae poslloNienia podlegające
og]Ósżni! pÓdaF się do pubIicznejwigdonrościnićszkańców popŹez]
l. \Twishio
obwieszczeń (ogłoszeń)na tablicy iifÓmacyjnej w UŹędzie i na
2. po!*'ogl;sz9ń]o

w Dziemiku UrzędoĘm wojwódftwa ŚląsIdego'

st9
l. zadria poŚzcz€gólnycn pracownikówUŹędu okeślonesą w iniemych żdresacb
czymości,f q}iąlkiem zadai vójla, zóĘpcy wójb, sełrelaŹai skarbnika,klórych
załEs dfiałmiaĘnilQ z poslmowieńniniejszegoEguiaminui slatutuGminy'
2' Zakts cz'ltości dla (croMików Efenlów uśalavójl m Miosck sekJ€tża'

s20
I' PńcoMicy nogą odb}avaćPodróźE służbołeM podstawie phemego polecenia
Brjedu Śłużbowego.podphanegÓ pŹez sełrclala.
2' Polecąne vjazdu służbowegodla kieioMików lodpiŚuje zgodni€ f podzialen
konpotcncji vójt lub zsĘpca wój'a.
]. Preownik ds' kmcelaryjnych prowadzi€widenoję polemń $'jMdów słubo\ych'

s2r
I' zgłoszeniepńcoMików Urzęduna szkolenie\ł]magauzystaniapisemnejak€ptacji
2' Eqidencjęsz|oleńprosadzi pracoMik ds' kfucelaryjnych'

s22
c7a pńcy, Śpmł] porĄdku i dyscFliny placy pńcoMikdv UŹędu Óbeśla |egulmin
wójta'
pr&y UEędu cńiny w Btenncj' łlrowadfony fuądrnien

Rcf.rll ńb.ososo budżerowy
$23
Do zal@su d'a]ai Refelatu linbsowo Budżetowegona|eżąsprały zwiąŹanez goŚpodarką
finmsorłą ońiny Brcnna oraz użędu gniny' a lakże pobór mLeżIościbudż€lołTch'

Pllnovlnie i $lkon}Banie budżetu
]' koord'nowanic spnw
a w szcególnÓści:

2
3'
4.

5
6'
?'
8'
9'

związmych z

oplacowriem

podlesbm jednos&on infomacji niezbędnych do opieÓłmia
a) pEkeywmie
plmów nnansovych'
plojektów plmów nDamowycn zadań z fak€su adniniŚracji
b) ;pncoĘryUie
Żądowej o!ż innyclr zadei zleconych i powieu onycb,
c) pŹe!rcładzenie ańalizy i oceny opracowfuych prcjektó{ pleów fin&sovycb.
ÓpIaĆÓwfuie projekóu' uchŃałbudżelovych,
!Ęygolovywanje ukladu qkomwcrcgo budżetuGniny.
powadfenie splaw NiąŹanych f łykomien budżetucminy, a w Vcfególnoścj:
a) koordynowaie pru związercn f sykonmien budż,fu'
b) plrygotoivywmie projektuhańoro$ańu Ealizacji dodhodós i sydałl.ów.
c) kontrcla rąlizacji dochodów i ł}datków,
d) at'pieczeni€płalrości bldrtovych.
e) p%kazymnie dyŚponenlon bndżetuBDiny środkówinmso*rych,
|) pŹygolo}ry$'anie prcjelrtów uchwal dotycfących mian w budżlcjćcniny.
w budżEcie
prcjektów ztrządzeń wójla dotyczących niń
g) pŹygÓloswmie
Gńiny i ukIadzie wykonawcąm.
h) pŹekaz}yanie podległynjednostkoń infomacji f ł'ykofuńia budżPfu'
i) opracomnie okEsoqyc]] infornacji' spnwozdń 2 pŹebiegu łykonmia plmu
docbodów i $ryda&óF budżetoqch o'az nian w budżecie.
ma]ify sytueji nnfusołej Gminy' monitoowanie plynności
Pmpń9adzeie
środkówpieniężnycb'
prowadzenieEchunkó{ bu&.nl ominy.
IÓtowanie wolnych środków,
llowa.Lenie spnw Niąanych 2 uciągriem kedytów i połczek olu ich spłatą
z ńnbsowmiem awłtych porozmień oE
koo'Ąnowmie spraw eiąaych

l0' sprawowmie nadzoru nad gospodalk fifunsową dotacji plrekdrych

na adńia

Rachunko\ość
budż.rowa

prcwadrenieksiąg mcbunko\ryc|budżetuGniny i UŹędu Gminy w Br€nn.j'
i rachunkówbarkosych Gńiny,
a) pŃWa.]zeńieewidencjiśodkówpieniężnych
i
rozliczń
cminy
plowadfeni€
e$'idencji
rcdcbuńków
b)

c) prowadzeńie ewidmcji docbodów i *!datków' iozliczeń międzyokJesosyh
i Ęników budż€lu cniny'
powadfenie
d)
ewidencji końl pozabilmsoqch budżefuGńińy.
o prcwa.Lenie ewidencji mjątku tNalego UŹędu cminy'
0 pDwadżenie ełidencji środkówpi€nięŻych i I&hu!łów banlołTclr Użęd!
g) p@wadrcni€ ewidencji rozaclrdlół i rcgcfeń UŹędu Gniny'
h) plowadrcnie ewidencji mateliałówi toNaóB Urzędu Gniny'
i) oowadhie €wid.ncji kosztów rodzajorych i ich rcfliczeń UŹędu cniny'
j ] p | o ' € d A | e e { Ó ą . J p ' o d J | ' o sL | Ę c dI c | 1 | n )
k) prowadzcniecwidencji pŹychodów i kosaów ich uzyskmia Użędu Gminy,
1) prowadzenieewidercji funduszyjIe4N i Byniku finansowegoUŹędu Gminy'
n / p r c v a d / e n i e L o n . p o / a b i l t . o v 4 cr 4h dr u C r i n
pŹelroMdani€
bi€żącyclr amliz ka kontowycn pod kątenr aleglości i nadllat
2'
z!'tu]u ńiePodatkÓwychnależlości.
3' opraco\}seie infom&ji i spiawofdań budzetoĘch' spiawozdfu finansoł}ch,
bi|ansu z s}konmia budżelu. skońŚolidowanego bilUsu ole imych 'nfomrcji
' p ' ' \ o 7 d a rd o ' c ' Ń ) . \ c n i | ' J o l J U P e . l Lc F r ' '
4' $lstawimie laltu vAT. faktur ko.ygująoych vAT' not kolygujących vAT. not
5' po9adzenie r.jestrów zjkupu i spftda'ry vAT'
6' spoŹądfaŃe dekld@ji podatlrowyĆhq zatJesie podatknvAT'
7. Fodejmoweie czymości fnieŹających do windykacji Mo4'lelności oniny
sprarv do
i Użędu cnińy(niędzy imymi: wzyvmie do zaplaty. ki€roMie
sądoł}ch'
zgłGanie
vlaśĆivegÓ sądu, kierowmio spmw do konońików
wież$lńości podfiiotów posawionych w sla upad]oścj'likłidacji).
postępoweiach nkłado\.',ch, upad]ościowchorż
8' uczestniczenie w plotdanych
likwidacyjnych w klórych ń6tą)iło felosreńe widz'1elnośoi Gńiny lub Urzędu
cniny ( f wylącfmien podatkórvi oplat)'
9 dokÓnysmie malizy vykonyavania pIćż syndyków w rmach pośępowai
upadlościorych plmu splal wielzyelności' ońf malizy vykonyaveia przez
likwidatoróww lamach postępovń likwidacyjnych splat pierzllelności.
Io' rozpatr}smie MioskóŃ i s1dawanic dec'zji dotycfących ulg rv Śpłaciezobowiązań
Nobec ominy i Ulzędu Gnrin' ( f $!'ją&ien podatków i oplal).

' p|owdfefoeob:ug' ' ow ' I' /ędUGn'1) l Bt|Jci'
2' pobór podalków: od Ńeruchomości'lolnego' leśnegood ślodkówtfuspońu, od
]'
4'
5'
ó'
7'
8'
9'

dokonywanic llansakcji golówkowych w bal]ru,
dokotryimŃe lBnsatcji bezgolówkos'ch .
prowadfcnic Ejeslru i przecho$yweie dluków ścisłcgo
aachowania'
prcwadzenieEjesllu i Plz€choq"ivdie czekół bezgolówkovych,
p.owadzenierejeslru2abezpiecz€ń i gwdancji,
ploqadzenie rejestfudepoz}tó$'
plEho*!ryanie i MoL zabezpieczcńi esMncji

wyńilr podltków i odpłrrbka|nych
1' prcwadzenie rejestrupodaLnilrówpodalków] od nieruclrobości,roIrceo' leśne8o'od
środkółlransporfuo@ od posiadfuia pŚa.
ł}niaro poda&ó{ od
2' prowadzenie poŚtęlowb poda&o{ich w akesie
nierochoności.rclnego, leśnegootaz od śmdkówlrampoftu'
]' łYdawanie poslarowjeń oBz decyżji w toku prorEdzońych postępowm
4. sporządzanie Mioskós
w spnłie odwolań i 2ż2leń o@ prekaz}vanie
dok!ńĆntólvdÓsmoŹądowcgoKolegiumodłolawcecq
5. rozpatryMnieMioskówdot}czącycbwymiaruzoborńązblodalkowych.
6. rydawanie z'świadĆzeń,o Ltóiych howa w usla*'ie z dnia 29 sierpnia l99? oku
odynacja podakoNa(IełstjedńolityDz' U' z2005I'NI8, poż'60 ze a'),
7 tozpatr}ryanieWriosków i $1daŃańk decy2ji doryczącychulg rY spl&ie 7obolviąfai
d*yzji w splawie
8' prowadzenie postępowŃ orŹ sldalvmie postanovień i
oŹeczenia odpowiedzialnościosób tżeicl'
9' prowadzenie poslępowań olu qdawanie pos6owień i decyzji v Śpiavie pras
i obowiąfków nstępcórv pEwlych ore lodmiolów pŹeksŹałconych
l0 dokonyłanie czymości slrawdzających oIŁ konto|i poda&owych zeodnie
z puepilani Ordlhacji podatkowej,
l l ' pŹygolos]wanie pDjeklórv uĆhwali ŻMądfeń niąu nyclr Z podatkmi i oplalmi.
12,oFracos}avanic sFawozdań zŃiązmych $ymiarcm podalków i op1at loka]nych,
a lałżesprawo7ddi z udzielonej ponocy publicaej '
Rlchunkołośćpodlrków i oplat loknlnJc|r
l. pńMdfeńie ervidencji księeowcj doryczącejpodalków i oPlat lÓkalnych,
2 fabefpiecaie rykonlnia fobowivaj podalkołtch (niędzy imymi Ędawmie
stosoMycn dccyfii na podsllwie ord)Ęeji podatkołej, dokonlvanie Bpnów
hipotck orŹ zastawów skebowych)'
3' podejńowók czynności hieŹających do windytacji alogłości poda&oł']'ch
(między imyni: wyslawianie uponnień, ly1ulów łfkonawĆfych, zgłaszni€
podniotówznajdujących
sĘ w stmioupadlości),
wiel4'lelności
ore
4' ncfcshicfenie w prowadzon,cl poslępo$miach układo$Ych. upadlośĆiosryĆb
wieŹyelności
z
aleglości
likwidac).nych w klór}ch nasl@ilo zg}osrenie
o4u]u
$ podatkach:
rolneco,leśnego'
od śodkóqlimspońu.
od ńieruchÓmości'
5. dokonywanie anali7-y $rykÓnyrłmia pŹez s)ndykórY w imach Fostępowań
upadlościo$1.c[planu splat a|eglościpoda&owych' oraz analizy q}'konyłania pŹez
|ik*'i.latoró*' !v imach postępowańlikwid&'jnycl splat zalee]ościpodatko\]ch'
6' pńMdeńie poslelołai, w)'dawmie pos(&oMeń i deĆyzji w spmwic srwiedfenia
oE ołrcśleniamdplal rv podatkaĆh'
7' {ydamnic zaświadcfeń,
o klórych ńowa w uslawicz dda 29 sieĘnia 1997roku
(tekstjednoliry
oldynmjapodatko\ła
Dz' U' z2005r'Nr 3'poz' 60 fen.)'
8' B}dałaoie postanowi€ń oraz decEj i w toku ploMdbńych pÓstępowai podatkoRych
( między im}Ti 9 sp.awic pŹerachowmia yplal, polląceń)
9' sFoŹądzanb Miosków w sp'awie odwołań i ażaleń oie przckŹylmie
dÓkmentów do sanożądolvego Kolegim odNolawczego'
l0. o7-patrywanic wniosków dotyczącycb poboru' vllat zobosiąań podatkołtch,
alćgłościpodatko*lch i !ad!lat.

ll' pŹepmwadaie bieżącychanaliz kan konloB}ch pod kalem fleglości i nadplat
z łtub podalków i oplat'
12.!.zygoloqwanić prjektów Uchwałi zMądzeń }iązfuych 2 poborem podatkóq
l ], opmow}aveie spnwozdań diążfuych loboćn poda&ów i oPłatlokaln'ch'
Pozost!|cdzialanhR.femrulinansowoKięgon'e8o
l. prorEdreni€ posĘpow!ń i ł1daivanie decyzji eiązanyc]r * Notem Fodalku
akcyzoweao uwafiego w cenie oleju napędow€go vykorzysĘNanego do prcdukcji
poda*u
2' prryaotov}Wnie infonrcji
i splawoznań fviązmych ze ffo1en
akctżowego zwErcgo w cenie oleju napędowego$ykoŹyst}Nanego do prcdukcji
3' oĘanizowanie pmMdlowego obiegu dotumenlacji nnmÓwej,
4' opraco*xsmic im'ch niż *Tmienione ł]żej pojeków ucbtml i fuądreń
7'iązanycn 2 zkrescm dfialajLre|eEtu'
5' pueproMdfuie inwrnLdyzacji zgodnie 2 obowiąnjącymi zsadaffi określonyni
w Fzepisacb usnsl z dni! 29 NŹeśnia1994 roku o nclruŃowośoi (leksljednolil'
Dz' U' z 2002 rcku' Nl '6' poz' ó94 ć n.) i pŹyjętej w UŹędzie Gminy insnukcji
inwentalyacyjnej' oraz dokonyRŃie ńaicfeń s1nikół inwentalyu cji .
6' wspo]dfialaniei \yniam infomlcji z imymj inś'{lcjmi ńnansoł5mi'
,1'
Abezpieczenie i mhiwizcja dokmentóy księloł'cb. ksiąg ncbunkovlch oru

R€fćrdt

oĘinif'cyjny

s24
o prawidlowe funkcjonotvmie uzędu
Do adań lefeiatu orcaniac'jnego należłdba]ość
q
pod */Eq|ęoen
o|gml/ r J,nore.hn|c.nym'. żcz.co|mć.::
z z'krćstr spnw k'ncehryjnych
]' pllnowlnie i oreaniacja zaopatŹenia Ui4du w śmdkitMłe i nateńaly biurowe
oEz śrcdkiczyŚtości,
2' nadfór md ulŹ}rrmien polządku i czyst.]ściw obiekbcn UŹędu'
3' prowa.tfeniemagazyÓu nalłiałós biurowych i €kĘloalacyjnych,
.l' llowaduenie aichium Urzędu,
5' dbałość
o rvlaściwąeksp|oabcjęń62yn' oźądłń oE lokali biurcwych.
.wójla
6' prowadfeniesekeleiatu
i zótępcy wójn,
z akrcsu obsługi Rldy GEiny oraz proli|aktyki zdrorvi!
]

i dolęczenie radń}m łońpl€tu materiałów na sesję ńdy lj'
Pr4gotoĘ.'anie
zaNiadomimic o tcrminie, poŹądku obmd \@ f liojekl@i uchwal i niezbędnyni

2' protoko}o{ańiessji' spotądfmie pmlokolx i udostępnieniego do wgląduradnym'

pńwdćnie ie.jestruuchml' postanolvis i protokołówśeŚjirad',
poŚzcżególnychkomisji.
emnadrenie dokunentacji z działalności
obs]ugakancelaryjm Pfurvodnicząccgo Rady,
pńwadfenie rejeslrui dokumenfuji skarg rcfpalryavŃych przez Edę,
wspołpEca z placówtmi służbyfdrowia oz oĘmizacjmi i stowaŻ'Śżeni@i
d ' . a | d j ą c y Ńn ' l r . ' p ' o f i | J r D \ i i o c h l o n Jz d r o $d '
8, Fodejmowic działali ]v załiesie realizacji fadań s']asnych Gńiny związnych
f profilak'ką i oclmną zdlowia.

3
4'
5'
ó'
7'

z zakr€su k!dr, plac orŁ obslugi akhdowego futrdusD śrriadczcńlocjalnych
I' lros'adzenie sprarv osobÓvych PmcoMików Ulzędu Gniny i kiercwników
podpoiządkowmychFdnoŚtet organizacyjnych , aw szcżególności
a) pżygoto$lMnic prcjeklów u]nóq o Pracę. ogó|Iycb tvatlnków ztludnieniaj
oświadc,eńdołczących rczwiązfuia uńów o pracęoraz zmiMy Wnków placy'
a lałżc innyclr dokuńentół dolyczącychpracowilrów.
b) prowadTnie ak osoboĘch pńĆowników,
o pż mowmic oświadcEńpleoMików ^'iąfmych z zatudnicniem'
d) teminowe kierowaie lBcowników na okcsowe badMia lekdskie i szko|eńia
z żtEsu bhp i Ppoz..
' fghvmie i $)głaszmie pracomików do za(adn Ubezpieceń spo|ecznych.
nagrcdańi jubi|euszo$Tni' dodalkmi
o prcwadfenie spnw fqiązeych
oraz imyńi
fuńkc nyni i siailv}mi,
od!!aw@i, odszkodovŃimi
świadcmimi należlyni lBcoMilron,
pńcy
prrcoMikóiv
Urzędu Gńiny
ewidencji cdu
E) p.oŃ'dzenie
jednostek
organiżacyjnych.
i kieoNDitów lod|eElyclr
h) opncoĘwania plmu uIopó$ i nadzóI ńad $laściryn wykoŹ'stanień urlopów'
i) pŹyeotos}wanie pŹepro$adzenia naborum wolne slmowńka pńcy.
j) $oŹądznie zaświldczeń dotyczących zatrudnienia dla pracowrikóv UŹędu
k) prowadfcnie splaw enelraalnych i tnLorycb pracoMików,
l) pż}'go1otyrvmie mós dotyczącychkor7-ystaniaz prywatnyĆhŚmochodów dla
celów slużbosych N jżdach aliejscoNych' orŹ ryczahórv w jażdaĆhlokalnych.
n) prowadznic sz-koleńplacÓ*'nikós L]Źęduominy.
n) opnco\Ęvanie Miosków o nadmie odzmfeń'
i sprawofdań doLycfącycb spraw osobołlch
iDfoln&ji
o) spolządaie
praĆownikówUrzędu Gniny'
2' Prcyadzenie spraw!la@l9ch PncoMików UrĘdu oniny. a w seegó|ności:
a) spoŹądzanielist pł!c'
b) dokon'nmnie prrelewóq łyńagrcdzeń,
składek ubeuliecunia spolecznego
o ualicanie. pobiolanie i odprład@ie
r fdrcwolnego,
d) naliczdie, pobieleie i odpmwadmje podatkudochodowegood osób fizycaych'
e) naliczańie i odprowadfmie sk]adek!a ludusz ?racy'
f) prowadzeniekat qfnagrodzeń.
g) spolządańie i plukofywanie rvtŁściv]m inśytucją dekleacji, zeznań
i infofllacji podatkos}'ch olaz dotyĆfących składek ubefpiecz€nioi\'ych
.q'fu )l t / do\onJjlnI s}o|a' w| $Ęastd/eń'

h) Śpolządznie zaśsiadczeń dolycząc'cn N1sokościzdobków dla pncoinikół
UĘdu ominy'
i) spoŹądzanie zaśwhdueń ZUs RP 7 dl! pracoMikó]V UŹędu Gniny, oPKjs,
PTD\V.,Ko1aŹ',, zRB pŹy UG BEM.
3' Plowadfenie spńw 4iązmych z ubefpiecfenien pncoMi*ów UŹędu Gminy.
o dzielo uwelymi
4. Proiładrcni€ splaw fwiemych f umowdi fle@nia i mowdi
Ećf Uźąd cminy. a w szczedlności:
a) pż'golo\łwanie mów zleceni' i mów o dzieło'
b) dokonyrvmie pŹ€lcwów należnościwynikających ż unów zlecenia i umów
pobićfuie i odPrcWdanie stładek ubezpjecznia społecznego
c) nalicaie.
r zorosomego,
d) nalicaie' pobierfuie i odplomdzmie poda$! dochodowegood Ósób fizycmych.
e) spoŹądfanie i pŹeka'z'ryanie właścjĘm inslytucją dekld&ji i iŃom@ji
podatkosych oEz dot'Ćfących sldadek ubezpicczenio*}ch diąffuych
z dokońanyni Ę!łatani z tiulu unół z|eceńi umó{ o dzie]o'
5. Pmwadreni€ spraw fqiązóych f obowivłmi UŹędu Gniny wobec PFRoN.
a iv gczególności
a) dokon}amni€ naliczćń skladek na PFRoN'
b) sloŹądzanc dekrarcji' infońacji i spmwozdańdotyczącychP|RoN'
c) odpfuwadzmie składekna P!RoN'
i dorvodówosobiśfych
zzakrcsu cwid€ n .ji |Udności
rea|jzacja pŹepisów ustawy z dnia l0 kwietnia 1974I. Ó ewidencji ludności
i dowodachosobistych.
2' PrcwadzeniećjrŚtu sta]'ct mieszkańców
a) metodątradycyjnąprowadzenjekańosoboqycnniGzkaiców,
b) melodąkonputeovą obŚIugaprogrmu'.Ewidencjaludności'''
3, prowadfenierejeslruczaso\!,ch mieszkańów pob}t dÓ 2 m.cy i poł*ej 2 n.cy'
4' ploNad&nie re.jestrucudzoziemcó{| stabcn ńie9kerców i aneldowmych na pob}'r
]

5 FowdzeDie Iejeslru pŹeneldovar nieszkańcó{ gniny w obĘbje gminy,
6' prcwadzenieEjestru ńieszlaicó$' sfm€ldovfuych f pobytu sta|eBo,
?' prowadzenieEjestru dŹieci urcdzonych w glinie }vd@yń roku'
8' pńWadzenie rcjcslru fgonóv nrieszłańców.
9' prcwadfenie rejestro2awaiych małżtńś{gńiny.
l0. piz'jnoivani€ fglosćńńeldunkosych:
!) moldow je m pob}'tożso*a,
b) v'ńeldowanie z pobytu shlego lub uso\reBo.
c) pŹemeldowfuia mieszkajców'
d) neldowenacldzozieńcós''
'I n ow.Me lic poĘ'ęoo{&iq'Jar'q.crl| v /a].es'e
d] ańe|dÓw"l| $me|dovai d.qł adn n.słac).n+
b) przyjnołóie oświadcfeńŚ|ńn.
c) przesluchiwmie stion i świadkóu
d) s!ÓŹądzmieplotokolów.
e) p'owa.lzenieoględzin.
f) pŹyeotowywmierczprawldńinistracyjnych,

]2'Ejest!&ja deych o uodfeniach, miamc]r steu Ćywilnego' imion i n@wisk,
obyNaletstwa oIż zgonaÓh w opmiu o posiadmą dokuńenlację ewidencyjŃ
adEsovo dowodową
I3' spoŹądznie vykazóv dla potżeb użędu' sfkól' przedszkoli'
14' Śaia wspólPńca f ośrodkiń l omatyki i st&ją €lenową ''PESEL. Dep' Rej,
Pmstw. i Łącaości w Biehku - Białej'
o$bowo
adleso$'cn na nośnikach
15 przekazywanie wszyŚtkich aie
l6' vspółpraca z uzęden skabov'ń w zlresie zeonós podatników
l7' vspólpraca z UŹędcn slatystycznym w za]<rsienieEcjij
18' pz'jńowóie
Miosków o ładmie dowodu osobislego'
]9' prowldrenie rejeśru{'dd!Ćh i utaconych dowodów osobistycn,
20' pueŚtżegbie poslanoweń ustawy o ocfuonie infomacji ńiejawnych. pŹePisów
plz€ciwlożdo*fch i BHP'
2l' wsz}Ś&ie ime cfymości zlecone puez wójla cminy' Zastępcę vójla oniny
i S.kl.lfuza Gniny.
z zakresuproładzenicsprarvz zlkresu obŚ|Ugiinforn'tycznej UŹędu
l. infomatyczńc zabezpieczeniedanyclrUżędu,
2' goslodarosanie sPlżęten Óraz siecią kompulerową i kooldynrcja aspokojenia
FotŹeb Urzędu w tjm zakj.sie,
], zapcwnienieciąglościslraMego
funkcjonow@iasyśenólvinfomalycfńych,
p%kaflvmic
4,
minhlrowi w]aściłenu do spńw adminislracji publicznej in|omacji
niezbędnych do zmieszcrenia na slloDie glównej Biulerynu infomacji Publicaej
lych informacji'
o@ pÓwiadÓńienialegoninislra o zmjanachtreści
publiczńych
omz niar
tfści infomacji
a) dokonyrvanic aklualizcji
udostępnionychna sliÓnie Biulerynu ]nfonacji Publicmej cminy Bt€ma
b) lecbnicfna obslurs tablic ińlomacyjÓych Ur4du'
z z'kreŚu pożytku publiunego'
]' pDwadzenieewidćncjiinsĄ,lucjikuhuy.
i oĘanizacjańi poż)'lku pub|icaego
2' wspóhńca f organiacjami pozrĄdowni
dzia]ającymi na leEnie Gniny' w sfc4gólnÓści opracoN'w!ńie prcjektós uchwał
rady dÓlycfąĆe udzielóia dotacji o@ prowadzen1espnw dotyczącyclr dotacji dla
olgfuizacji po7^Źą.lotl)ch i poż},tkupubliczreso na realiz&ję zadań cniny'

1' uadfóI nad dzialając)miw gminie !Źedszkolmi' szko]ami podśawo\Yni
' g | m m / j d n i ' ' c t f ' i e Ó ' i J I J | ' Óc i 1 i . Fd J g o E i c ' n e i '
2' ogla9mie i pŹeprowadzbie konkusów na stanowiska dyrcklorótv placówek
]. ueadniani€

pĄekló]v

orsaniacyjnych

pŹ€glądów
4, mdzór nad pżepro\udanien
poŹądl.a
|unłcjonołmia,
i bezpiecfeńslwą

piedszkoli.

szkól

plrcówk

pod

lodslawowch
Mgtędem

ich

5. rvspólpńca re Śląskim (uElorium oświalyw fałrcsie nadzÓru pedasosicaego
iocen pE.J dJlś^|oósp|ań$e( o€ f doE d:owJia Ul aióV'
w załJesie
ó, otganifowie tHad z dyrektormi pŹcdszkoli, 9kó] i gtmzjół
o.canizacji pmc' placówek.
7' pu€proMdani.
kontroli łeMęllmyclr w placółkacn'
wEBinie'
8' Ealizowaniepolitylri ośtviatowej
9' koord)nowani€ działańna Źecz @niąz}vania prcbleńów nłodzieżx
ośrviltowejsynikającej z bieżącychpollzb spolecf.yĆh'
t o, prowa.Lenie dzia]a]ności
prowadzenie
systcmu
infonacji
ośMatowej.
l l.
z pilolażovlń ploetmem PFRoN ''UcEń m
12.prcwadzenie spiaw &ivmych
pżyzna{fuien donnansowŃia kosfó\ł
l]'plormdreuie spńw 7rviązanycIrf
ksztalcenia pmcodawcofo' któŹ' aweli f nnodocianyni pracomikańi Dnowę
o pracę rv celu przygolowania awodoweeo]
]4'prc*€dzenie ełidencji Wów o pmcę awaltych 2 t odocignyńi pracownikmi
w celu pŹygolowmi! aPodosego'
1' pńwadzenie spraw ^viąu nyclr Z ransponeń dzieci niepelnospiaMych do pleówekj
N których icalifLią obowiązeknluki,
ló. powad2enie postępoyań ola prfygotowywmie prcjektu declzji w sp6rv&h
n d L ' a n | )' n d n \ o J ó r e g o ' ' p e . i a L ' e B| 'oe s | ' 7 f i | '
l7. kooiłTowanie rea|iżacjiobowiązkunanczmia,
18 prormdćnie posĘpowańziviąznych z awmen zawodowyń muczycieli'
goslJodarczej
z zlkrcsu .Bid€ n .ji dzida|ności
gospodaEzej.
l' prowadzcni.ewidercjidziałalnośÓi
ushgi hÓtelarskie'
2 Fowadzenie ewidcncji innych obieklów świadczących
]' pńwadzenie spraw dolyczalych *rydarunia i cofmia re^voleń Óa sllzedaż Dapojów
a|koholoq!.clroraz związanyci 2 Ustalaniemop|atza te zefso|enia.
4 prÓwadzeniespraw niąanych z licencjani na przewóz osób taksćwką
uzwoleń na $lkonyiva'ne
z rydaveien
5. Eo]vadzfuie spńw ^'ivarych
specjalnych na liniacb
przewozóN reguldn'Ćh i prrewozów Egulmych
gminy,
komunikacyjDtchnaobszarzo
6' prcwadz€nie postępoNańzviązmych 2 nzgodnieni!ńi 7. dotycząc)mi rykonywdia
pŹewozów na liniaclr kontikacyjnych vfkacających pofa obsar gniny'
z fun}cjonowoień
?' wspóldrialbie z orgamli kontroli w sprawacn eiąfŃych
j
bandlu gdtrnońii,
zz'kresu sprał obronnych,Ńojsko{Ych' ppoż|'bbp onz zaŹądzani! kryzysos€ g o
1 f akEsu spńw fwią7mychzoblonącyPilną
a) pLmoyanie i Ealizacja dzia]alnościz ak*u obrony c'nvilnej'
b) opracowywarie i olinioweie plmów obrony cywilnej i planów dfiałóią
c) dolońyl!ffie ocely stanuplzygolowń obrony cysiln.j'
d) tBoŹenie i pŹycotos}Nanie do dz]alań jednos1ek o.gMifacyjnych obfuiy
e) oĘanimwmie i Ealizcja szloleń jcdnostek obfony cywi]nej. a tałżeszkolenia
rv za(resic po\sćclDej seoobrony'
|udności

0 przygoloł}Ąvanie i żapewnimie d'almia systemu s}'krywania i aramosmia
ofl sysleńu wczesnegooslżeganiao zaclożeniach'
g) puygolo*!ryańie i orgmizoŃanle evaruacji ludnościna q)ladek poslania
msowego agrożeńia dla fycia i zdrowia na znacznym obszde.
b) pldowmic i fapeMianie ocfuony o@ ewakuacji dóbr kultuly i imego ńienia na
wladek zgroż€nia njs-żenien j
oĘlnów i fomacji obDly cywilnej s sprzęt
i) koordynowmie zopaĘvmia
nodki leclrnicme ilmundurowmie niefbędne do wykon'ryania ado obrony
c'Ąvilnej,
a tałżezpeMienie odpoMednic! qfuków prrecho$Poią
kongMacji. eksp|oatacji'reńonfu i Nyniany tego s!źęlu śrcdl.ówtechnichych
j) kontolowmic przysotor€ni!

fomacji obrony c}avilnej dÓ pro!'adfenia dziahń

k) pzygotowywei€ i pmwadz€nie akcji ku Nkiej'
i rejesłacja
l) planowanie, puygolo{lvanie
ń) olgmizacja

i

koodynacja

dfialalnoścj Gmimego

śłiadczeń reaoB)ch
zespo]U Reagowanil

n) obsluga'BŹ! szefa oc.. oM aktualiacja'
2. z rahesu spraea wojskosych:
a) FzepowadrenieEjeśacjipŹedPoborowych'
b) sporządznie rcjestruplfedpobolol'ch,
c) pżygolo$!ryanie decyzji w spnwie koŃecfności sprawoNńia p@z żn|nieŻa
bezpoś€dliej olieki nad ÓzłÓń]łen rodziny.
d) prcwadrenie rejestu osób o ni€urcguloweyn stosun}udo ŚluŹby wojskowej'
e) wzywa e poboloĘ'ch do stawieniaŚię do poboru'
i.) oŹckanic o koniecności slrawowania pŹez pobolowego bezpośrcdniejopieki
nad człolkien rcdziny.
c) Dznmie pohorowcgo.któEmu doĘczono kafto powo]mia do odbycia zsadnicfej
Śłużbywojs*owej oraz żołnieŻa odb}nvającegote s]nżbęza poŚiadającegona
Bylączn}m ubf'nm
czlonkówrodziny.
h) ufnanie poboroNego. którcnu doĘcmno kańę powoloia do odbycia asadńicej
służby{ojskowej oEz żolniea odbywającegote służbęa żolni.Źa smotneBo'
i) usa]enie i vxptacanie świadcfeńpimiężnych żołnieŹon re7śnq. klóŹy odbyli
ćwichia wo]skowe,
j) nak]adanie guywńl w csll pŹymuszenia, albo zŹądzenie puymusowego
doprowadzeniap*z Po]icję do rejcslEcji i poboru osobr' klón bez usadnion.j
plzyczyny € zglosila się do EjesńĆji. poboru,
3. z allesu spraw obronnych
!) plz'gobłanie gńińy do fun]rcjonowmiarv l'auńkach rcMętrmego Źagoż'fua
bezpieczelistw! pańśwaw czsie wojny'
b) forgmizomnic doręcfania dokunentów lowołania do cz'Tnej slMby wojskow€j
w lrybie akĆji kurie$kej ore ofplaka1owuie otwieszcfeń o poło]aniu osób do
! / J T |e j Y l ż b Jw o J .o s 1 { . . / i e o e ' o . / e ' i an o b | l | & . J s . / d s | eq o i n J '
c) o€ m izaciaszkoleńlvdfi.dzinie obronności.
d) prowadTnie spnw świadczń na uecz obrońy.
o g.onadrenie i udostępnimie W]aścnr}n orgeon dlnych siatystycznych
w akesie llanowania obrcmeso.
4. z zkesu ochronyppoi.:
a) zadania}$ikające f lsary o ochronieppoż'dolyczącesmoŹądu

5' z za|re$ ochrony lajemjcy slużboweji państwowej]
a) prwad&ńie dokmenlacji koespondeńcji Pisn tajnychi Ponfnycb (rejeslry).
b) prcwadznie dokuńenlacj i objętyohtajeńnicą sfużbowąi pdistsową
c) prcwadrenie dokuńeńlacji stałegodyżuruw UŹędfl€'
d) ploladfenie dokMentlcji ałcji kutjctskiej'
6' z zahesu fdząd7jnia kryzyso{ego:
eiąanyni
z monitoDwanien' plmowriem'
a) kielowmie działŃimi
reagowuiem i usuwŃien skuttów a$!żeń na tercn'c amDy,
b) ralizcja zadań z żksu plmowaniac}avilneeow lyn Ealiz&ja faleceń do
gmimceo planu reagoivańia kryzysowego ole opmcoĘryeie i przedkladmie
sldościcdo zatwi€rdzenia gńinńego pleu reagowaniakryzysowego'
o żżądzeie' olemifowanie i prowadzcnieszkoleń' ćviĆzeń i lreningów z uałresu
Eagowania!apotencjaln€ z aclo4nie.
d) \rTkonnvanie pźedsięwię€ $}nikającyc! z plmu opdacyjńego ńn*cjono{eia
e) pŹeciwdziałanieskutkomzddfa o chmklelze teroryslycayn,
f) Ealiacja zadań f zalresu ocluony inliaslluknla krylycfnej'
Z zakrestr realizacji prosran!
l'
2'
],
4.
5,
6'
7'

,,wittj w Klubie"

RekfutowiebeneficjentówKlubun]odficżowego'
orBlniz!Ćja i wdmżeic fap|anoweych w Klubie młodzieżo$ln dzia}ań'
opieka md uczeŚhikańi Klubu młodzieżlwego'
Nadzói ńad realizowfuyni w K|Ubie hlÓdfież!*ym dzialanimi
Bezpośredniapraca z beueficjenlani KIubu n]odfież'wegÓ,
Aktywiac.jaucz*lnilórYKlubuńłodfieŹowcgo'
i oreanifo\unie lom spędzmia cf6u Pżez ucz€slnikóW
Ploołmie

K|ubu

8' Analizowanie i Ótreślmie FotŹeb i loblenów uczeshików Kllbu nlodzieżlwego'
9' Roeiv}amnie ewentualnychkon{]iktówi spońw rVimacb Klub ńIo&ieżowe8o'
10' Zachęcanie i wspiemie ucrestników Klubu ńlodficżowego w roz{oju osobislym
l l ' Pronowanie idei Klubu ńlodzi.Źołego'
12' Planorvmie i mądćnie strategiąoeoju Klubu b]odzieżowego'
]]. injcjorvmie noł]ch rczwiązań w zkroŚic integracji i aksNizacji ucrest.ików Klubu
14' Prcwadzeniedokńentacji ^'iązmej f dfia]alnościąKub! m]odzieżowego'
l5. Monitoring dzia]ańtalifolvanych w Klubie nłodzieżov)b'
16. wspólpńca z lracoMikeni UG Brenńa, oPKis. GoPs i psychologien' a lałże
2liacownikani pozoŚabch jednostck organizacyjn'cn gniny'
1?' Wspólpraca z różnyni inslytucjami i orgmizacjami w załresi€ Ealizacji dzialai
zaPlmoweychw Klubienlodfieżo\fm'

zzakrcsu śrviadc*ńa|iment'cyjlych i stypendiówszko|nycn
l' Rcalizacja fadań t}nikających z Ealifacji Uslasl o stypendiacb 9kÓlnych
i zżlic2kachalinenlacyjnych.
2' PŹyjńowmic i Ejeslmcja wnioskólv o stypendigŚzkolne i funduszealińenlacyjne'

3, Pr4gotowanie dec'żji o u1p]atęslypendiów szkolnych i ńldus2y alincntacyjnych.
4. PrfygÓtowmie lht. doqodós rypła1 i pl*lewów stypendiów 9zlolnych
i funduszy alimentacyjnyc!.
5' wŚpóiplaca rc sleost$€m w załEsic aktywiacji zawodowejdlużnika'
ó' wspóIpraca z GńiMym oślodkim roDocy spoleca€j w zalśesieEalizacji slawy
o pomocy osobon uplawniÓnyn do alimentów'
$'pkt
spnwozdań i okesosycn m[z żwjemych z Mliacją
?' wfelnimie
śypendiówszkolnych i funduszy a|ińen|acyjnych'
8' sroswanje żNad pŹcPisów uŚa* o ocnronie dmych osobovlch i ochlonie
infomacji nićjasnych'

Retsratinsc!tycji i iną 0ierii

ś25
Do akresu dzialń Re|eratu ins'esqcji i iBynieńi n,]eżąsprasf złiązoe z utr4manien
dróg i nosló]v' zagospodeÓwmien pŹeśrzemyn, ubmistyką, budowniclweń, 8eodąją
gospodaorwien hiesfkanioĘmi Aobani gniny, rolnictwem, leślicltvem, ochroną
pubIicaymi.
łodowiska i gospodarką kÓdunalną inweśycjMi oir móMeniańi
Ijtrzymanic dróa i nostóv Ón2 gospodarki materit|owo.technicznej
l' prowadzenie spEw zwiąfrycn z budową nodcrniucją i utrzłńmiem bleżącym
d'óg gninnyclr' lokalnych, mostów olaz oświetlenjadróg, chodników i paikingów,
2, lioRadrni€
spEw związanych2 zinowyn ulrzyneie dńe'
nad olgfuŁ,cją ruchu dloBoNego. olgeifacjE objazdó*'
]. ptańosmie i cnwie
w prz}Tadkus'lączcnia odcin}ów dńg z ruchu'
4' nadzóI nad .ozlicfuien oświelleniaulicmego i jeeo konsNacji'
5' ohatowaniedóE i Ulic,
ó' !Ńwadzeńic postępowai i pżygotowywMie decyzji na wejściew leren..a budołę
ogrodzeńpizy drogachgmimych ibudowę zjazdóv,
?' opiŚyw!ńie |akturi rachunków za ene.BięelekĘchą 3M' wodę i ścick''
8' mdzór nad utrzymMirn poŹądku i czystościna drogach i clrodnikach,
9, promdrcni€ ewidencji dróg i obiektów noslo*.roh'
]o' powadrcnie nadforu nod bezpieĆreństwenruchu M drogachgEimych.
11' ouekanie o pŹ'Móccniu p6a drogowegodrcgi gnimej iloka]nej do śanu
poplzedniegow żie jcgo naruszenią
L2' Bydawnie deĆ}zji na lokalizowanie w pasie &ogÓ*!m dlóc gmińnych obi€któw nie
związryclr f inftastruktulądrcgo$ą
13.łydawańic dccyzji na f.jęcie plsa drogowegodróg gnnnycl i lokalnyc]r,
dńg do kategorii dlóg
14' rr1'dawanić opinii w spnwG fwiąffuyc! 2 zalicaien
ebimych i lokalnych,
] 5' obslugaUŹądz€ń gżevczyĆh w Użędzie cminy i kontrola nad !ini.
rceoleń
fu Fzeja7Ą po drcsach pubIicz.ych pojazdów
16'qdaweie
nEnornaiywnycn,
17,przepmwadzmic ws7łs|kiĆh niezbędnych pżeglądów w forządzanych bud}ł {rch
zgodnie z vymosmi lrava budorvleego,

pnwidłowego slanu technicaego zarządaych
l8'falewienie
plormdrenie odpowiedniejpolilyki konsMaoyjrro EńÓntowoj'
z'gośpodlnwlnie pŹeŚtŹ€ n n€ '

obiektós' poPlćz

urbanistylo i bldołnictso

plmów
miejŚco\)ch
2 oproowmień
1' prowadzenie pI&
fwiveycb
zgospodmwana plresżennegÓ'
2' prowadfcnic at1ua|izoweego rejeslru miejsco*f ch planów agospodarow!fua
p|fuan' Maz
przeslŹ'nncgoj gromadreńe naleiałóq
zwivmych
zryńi
plmów
z odpoMedzia|nością 2a pŹecho*}Vanie oryginalów ni€jscos)ch
zagospodaroMniapuesfzonego, równieżuclrylonych i Ói€Óbowivnjącycb,
3 vydawade \!I)hów i wyrysów z miejsco$'ch plmów a8ospodlrovania
4' s}dasanic dec}zji o waruŃach zabudo$1 oraz lokalizacji inivstycji celu
publicznego/po ufys|diu uzeodnieńlub decyzji łyńaganycn PŹepisani prarv',
5' $idawanie aświadczeńo polożeniud7,ialckw planie niejscoł'ń zagospodarowmia
pŹesllrcmego $'gmilie i w stadiuń uweMkÓwe i kierunków agospodtrowańa,
6' s'dawalie decyzji rv spńNie srwiłdfcnia *1gaśnięci! declzji o wmnkach
zbudoły i u gospodfulwania1ertnu.
decy?ji w splawie ustalenia rentj,
7 pńwadzenie poslępomń i Bfdaruui.
8' Frowaduni€ spEw zwiąańych 2 iadmien nmsrcji poŹądkowej nieruchoności,
9, Frotmdzni€ splaw ^viązanyclrf abyu.mi lolożonyni m 1ereniegńiny'
I 0. v) dawmie opinii urbanistycznyoh,
1]' ł'dawmie zświadczeń o plzezDaczeniu dziaIck w plmrch pr^ŚlŹemych
i kieruntów agÓspÓdtrowania puestuemego
i zgodnoścjze śudiuml\mnkowń
12' vydarmuie d*yzji o nalicz'niu opłal z lytułu luostu qaności nieruchonościńa
Śkutck zmiay lub opraco$'aniaplanu zagosFÓdtrolwia Pu estlzem.co,
l], wydawanie
opinii dla wstępnyclr
Fojektó!ł podfiafu niefucńÓności
14' przyBotos}Nanje uchvał Ó pŹystą]ienfu do opracoqania ńicjsco\qch plmóv
hbhiany studium,
mgospodalotfuiapŹest7Jnncgo
l5 ' prormdreniedokumentlcji plrislycznej dla opraco$lweych planów'
]6' pŹyeotov}.vanie $slęptrych ńaleiialów do o8łsznyclr pzetdgów z zkEsu
planowaniaFŹeslft mego'
l . ' ' o ? i a |q p J ] e d } ' i a ' h . n i 1 |c i K o . Ęi U ó e j s l j . 7 . . j
GospodarkaBicszkaniowai lok ołi
I' oFacowyŃfuie qie|o|olnich progra!ó$' gospodarowanianieszkanioy)h zaoben
Emńy oraz zasad ufnajmo9mia lokali,
2, uśalani€ fasad polityki czyny4wgj i innycn opłat pop*2 pŹygoloĘnmie
piojeklów uchwal,
3' proMdanie
spraw ]u,nikających z uŚaw: o ocLtroDie prav lokatorów.
mieszka.iorqn asobie gminy i o mimie kodeksu cywilnego,
4' gospod&owmie mieszkanioryń
fasoben gminy pÓpŹez \rynajem lokali
miesfk.lnych onz loka|i uą,lkowych,
5 pŹeprwadzmio wszyslkiclr niezbędnych p.zeglądólv w faządfMych budyntacl

fgodńie z ł).-mogmi prawa budowlanego'
obiektów pÓprnf
6' apeMienie pra*'id]owego slmu technimego zalządayct
EoŃadenie odlowiedniej poliiyki konsNaĆ}inoł€montowej.
7. @liczmie dodatkównieszkmios1ch'
8' prowgdzeniedo*mentacji Niąfmej z adminis(roweiem nieszkaniowyn 4oben
o
c\ $ 4 obachcrin)
"p ad" olaii Tiei/(rlnrch b.dac
z
usta$l o własnościlokali' w tyn fłivanych
spraw
wynikljących
Io,lrowadzcnie
.
żU o 1 ' | P f ń | 1 ) v ! \ P o | n o l ! . fh 1 , k m i o v Ą . l '

]
2'
3'
4'

prowadreniespDw dotyczącychgospodalki i aządąnia em1mi !'nimymi,
Fowadzcnie sPnw eiązmych żpodziaIen gmtów'
prowldzeńie spmw &ivmych z Ńfgruiczenim nieruchomośĆi'
pbwadzenie spńw fwivanych z sospodalorłaniemnieruchonościfui slmoNiącyml

5' opracos]mnie Miosków o ujaMienie w księdre wieĆfyśejpraw cDiny.
ó. proivadzeniespraw zwiąaych z ułlasfcrenien nieruclrońości,
7. ałatwiMie Śpmł Niązanych z regulacjąpńw w]asnościos}chtedów fajętycb pod
8. proMdrenie ewidencji nienia lionDalnego,
spraw eiązanycb z dfielawą teienów smimych'
9 PrMdaÓie
nume.mi poŹądkowymi.
]0'oznacznicnieruchomościBlnlo\1ch
postęposm
i wydaMnie dŃyzji w spEwie lstarenia opłary
]] provadzonie
Ro|n ictł o, lcśnictł o, |oł iectł o' ocbron ! środowisb i gospodarka końu nllnn
l, nadbr nad apeyuienień

należ},tceostmu smilmego'

czystości i porądku

z dzidhlnością w załresie odbiÓfu odpadów
2' prcMdrenie sFaw eivanych
konunalnych, opróżniania zbiomików bezodplywo\'q'cb i tEnspońu nieczystoścl
cieklych (y tynr RydaMnie 2e&o1cń na !rcwadzenie ta]<iejdzialarności)'
3' proła.Lcnie działańw załEsie liktvideji z2nieczyszczeliścietei.
naszyn j urządreń iv aspekcie ich uciążliwościdla
4' ńadzór ńad funlcionowien
środoviskaoIM podejmowfuiedecyzji w zahesie iĆhogrmiczeń.
spoleca'mi dzialającymi w zkjeŚie ochrony
5' rłspółdzialdie 2 olgeif&jmi
śmdowiskai pr4lody.
6' pfuwadenie postępowańi ł}dawdie decyzj' o śmdowiskołychUsarnnłomniacb
fcody m realifacje pŹedsięsziqć'
7' przygotowsie i nadzóI nad wdraŹmiem prosrmów oclrony śrcdoMska cminy
8' ńadzói ńad ulŹyl]Eien 'eleni w gmjnie'
9' prcwadzenie postępowań eiązan'ch f usuwanicm dŹew i lrEe{ów
l0' zapewnielie opieki bezdonrnyń zwitęton

z teEnów

omz usuwańiemzwłokni€Źęcych

] 1' powadzenic spraw n'iązanych z ocnro!ą przed bezdomyńi fwicŹętmi'

i ich

] 2' pń\ud4Óie spraw eiązmycb z łrdasfuiem decyzjj fedalających na piomdfeńe
hodowli lub utŁyńrie psa my maM.ej 2 aeres]amą ole $rycofmiem ialich
l:]' !ńwadzenie ewidcncji włŃcicieli psów.
| ! ' p r o * ! d / e n . ś'.ol t r o ' | ' . \
15.Nspóldzjałmie z Paistwołą slużbą ochmny Roślin $' załEsie sygńalizcji
pojawimia się chwaśów, choób i szkodnikólv w uprawach i n6adz€niach o@
nadzór nad ic]r zwalczmiefo'
16'pÓładrenie spraw ^iązmych z ł'dawaniem decyzji o $odoshkorych
uwdunłowmiach'
1?' ws!óIpl&a że slużbą wcteqnaryjną w zlrrcsie ealczańia chorób akaźnych
zwieŹąt i oqanizacjj profilaktyki Wlelynaryjnej.
o pracy w iDd}.,vidualnymgospodastwie rclnym wIrzmyn
l8' $ldawanie zaśrłiadĆreń
do pracown'crego Śły pracy]
19.pośsildczoic ośiviadcreńo llacy w gÓspodestwie ńInym orr o powimhni
uzytkóq rc|n'ch dla polŹeb obrofunieluchonościani rolnyni'
20' nataf}wmie właścicieloncrunlów pŹywńcenie stosunków wodnych na guntach do
stanupoprredniegolulr q}konanie tądreń zapobiegającychszkodon'
' ' 7 a ' s e r d / f |uc ' I g o d rj \ p l ' r I ef ń J r v ! a ' L V o d ) n a
BruF'ie'
nad
|asani
konumlnyDj'
22' nadfór
23. rvspółdfialeie f konse atorempŹ-yrdy i zabyków w akrcsie Śpnwowanie opieki
nad pońnik@i !Źylody i ocblonąklajobr&u,

]' *oodynÓwmie i proMdrenie Śpńw zN]ązanych z pFwidłov1ń pŹyeotoNmien
ińłstycji i rcnonló{' do Ealizrcji'
2' koodyńÓwmie łykonawstwa nrŃ*rycji i Montólv onz zapeMienie pra$'id]owego
pŹebiegu ealiacji adań !v tym zakJsie,
]' mzliczmie j!łestycji i Emońtów,
4' sFoŹądzanieumórv i rożliczańie spraw' związmych z udziałen 'nanso$}m ludńości
N koylach realiacji nrrestycji i Enontów'
5' plzkaz}NanieZalÓńczonych i rofliczonyclrnjsesrycji użlkornilśoń'
na zdmia
6' \tpółdzialfuie w faknsie pofyskjwaria śrcdlrów feMętŹn'ch
7' p@gimorwie i realizacj! in|i6lruktury technicaej apeMiającej puygotołeie
lerenówdlabudownictwakoNnalnego'
8' opBco}ywMie plmów inwestycyjnyclri Eńo orych oraz rmiosl.oBmie w sprawie
rccaych i wielÓlehich planów inweslycyjnych,
w spllwie vszĆzęcia Fośępowania o u.lzicl€nie znóPieni!
9, wnioskowie
publicznego*' akresie inwestycyjnyń i renonlo*ln.
lo' opncowllv!ńie prcjeklów umórv do poslęI]oNańw spra$'ie udzielenia amówienia
publicrneso w akresie inwesrycyjnyn i remonto*lb.
] I ' udzia] w Konisj i |zelegowej i $]konywmie czynnościz t]m niąaych'
i Dostawcmi w akesie inłestycyjnym
12' spoŹądznic mów z wykonawcri
13' Bspól&ialeie ł slanowiskien ds' zanrówień publicfnych, w fakesio Udfielmia
publicznych na zadóia inivestycyjnei tńonlorve'
mówió
|4. opńcoqwanie spmwozdai dla potircb oigeów Gminy i insqtucji z€Mętlaycl]

publicaeEo na
1' pŹyeoto$'weie i proMdzcnie poĘpomń o udzielenie ańówi€ńia
Ź€cz ońiny zgodnie z przcpismi Usra*! Prawo mówieir publicaych,
2' sporządmie rccznego plmu amó{ień publichlch i sukces'mc je8o akfualizoqŃie
v opeciu o budżetEminy i pżedkładaneinfonacje pżez poszczcgólne E|eraly Uuędu,
3' spoŹ4danie iocznego sprasozdmia z udfielonych zanóMeń lublicznych prz Gminę'
.l' pelńenie |unłcji seketa'ź końisji pŹeldgovycn zgodnie z Regulminem Pr&y
Konisji Puetargowej,
5' pŹygolos}wanie i prcwadzenie postępowaniaÓ Udzielenie amówienia publicfneco
poniżejwaności'od kórcj stosj€ się UstaĘ Plawo fmówień lub|icznych, 4odnie
iv iveMętiznyni rYcgulowaniamiw rym załEsie.
ó Fovadżenie Ejesfu żmówień publica'ch.
7. Fo{adzenie rejestlu pro1esó]vi odlvolaj,
8, proNadfenie Ejeslru mólv v' splawclr zanówienie pubhczne'
9, bieżące nonitorÓwmie realizacji rydalków qYma8ających stosowańia prccedu
pżewidzianych ł Pńłie ańówioi publicfnych'
lo'eralizowanie eGkl'amościR'datkoMnia środkórłpublimych orż e|ininowanie
nieuzasadnionąo
dzieleniganóMenianaczęści'
L ' p r c t d a | e L o r e ' p o' d e n . ] i / g o d n' i ei ' | 1 l c j { r J . . l " , a . r ą
] 2' pŹygotoq']Ąmnie spaw z faklesu śarorviskado acbiwn,
13' olracoływanie i Moslępnimie infomacji podlegających udoslępnimiu w Biulevnie
Infonracji Publicznej ]v żklesie zdań flecÓnycb orż pŹeka4ryanie oglosf.ń do
Bfulctynu Zamó$ień Publicfnych fgodnie z UstawąPlawo zamówicń Publicaych.
L4' Ealiacja imych adm poNierzanych do \fkonania pfuz kierosnika rcfeĘtu'
] 5' na|iczmiejednorazo$]ychopła1z tytulu {Tostu rvdlościnieruchonościspowodowmego
prrcstEennego:
zmianąlubuchwaleniem
nowegoplaru zagospodabsania
a) kÓńplelołfuie i fal]admie noslch lecrck ucnwal doryczącychllŃós miejscołlcb,
w któIycb są okeślone Śarvki procentowe będącc podsta$ą do mliczania op}aty
b) analibs€nic
aktów nolalialnych fbytych nieruchońości, dostarczeych pftf
Kancclaric notdjalnc pod kątemustalenia,czy nieNclrcmośćfnajduje się na obszde
objęlymzmianą lub lchval€nień noNdgÓ plmu niej scoweo.
c) zlecenie ryceny nieluchonościdla poteb usńl€nia łlsokości oplaty plmistycnej '
opłaty
d) skonpletowie
mtedalów w celu uruchomienia prÓĆedrl:1 w fakl$i€
c) pizygotorvanic zawiadonienia o wsTfęciu postępowaniaz możliwÓściąapoznania
się zebdnym ńateliałrn w sprawie'
f) zakończenie poŚępołfuia s1dbień
decyzji o naliczeniu jednoBzowej oplaty
ewidenciiwydanychdecyzji
C) pmwadzenie
ló. ńalich]e op]atadi&enckich z t)4u|Ubudos! D|2ądfeńinFaslnkfuIy technicznej:
a) wspólpmca z Inspektorem ds' ilwestyĆji w ĆeIu po4skmia infomeji
o Zea|izowan'ch in*csl'cjach infńsnlkury leclnichej f udziałcmłodków sk{bu
Paistwa lub Gńiny Bren.a i śNorzeniawanDlów do podlącrenia niefuĆhońoścido
poYczeBólnych urządzeń inristukluly
lecńnicfnej albo do koŹystoia
z rybudowanej drcsi,
inweslycji.
niefuchomościprzyl€ g ającychdozleż]i,oweej
b) Dsta|eniclvlaścicieli
paĄ'cpomły
w koszlac]r budoq Urząduń
c) otuymuie wykau osób kó€
infrótrukury techńicznej,

d) skonpletoMie mlleia]ów do uluhoDienia proceduly w fa|tsie usblenia oplal'
adiarenckiej z iniastrukturę,
e) f|ecenie $'ceny nieruchońości będących w asięgu oddaabavfuia zrealimwfuej
o pągotoiwrie awiadońienia o wszczęciu poslępowaniai nożlivości apoznaia się
z kbreyn natelialen q splasie,
decyzji w slrawie ustalenia *lsokości
g) załończenje postępowmia pżef łldrie
oplary adiacenckiej.
h) prowadzenieewidencji vldanyoh declzji
17' sporządzmje okesowych sprawozd!ń w aloesie dochodó{ i Ę'datków budżeto*lch
z ll,rulx nalicrmia oplat planisrycznychi adiacenckich,
Pozyskifanie lunduszy z€rvtrętŹnych
l' kztaltosanie alofeń i ticruŃów nzRoju gńidy poPŹez inicjowmie' prcwadzenie
i wel'nkację pmc koncepc'.jio.progrmo*rycb z uwg|ędnieniem żlożeń lolio'ki
kajowejÓff Unii Europejskiej;
2. Identyfikacja łóde] finansowóia !ŹcdsięNzięć' iv sfczególności w ranach
ploereów kajo*lch i unłnych oie inicjowlnie pŹedsiawięć zsiązanych
z $'kolzyslŃień
środków]
3' Powadretrie nonitoringu w fakesie oEl6fuych naboów prjektów w EMch
prcsńńóq knjoł1ch i Unii Eulopejskiej;
wdrażnie i koodynÓ]v&ie prcjektów wspo]nnaNoMnydh rc
4' PŹygolołfvŃią
środkówhajoĘch i środkówUE:
fc łodkórv klajo{ych
5' Przygotovywfuie \qbranych prcjektów vsPófimsowmych
jednÓŚekoreaniacyjnych
i środków
UE dla
cllinyi
2e środkówkmjo*'ch
6, Koordynacjg puygotoilmia projeklów współnmsowych
j śmdkówUE plzez jnnekońórki orgdiacyjńe]
?' Ewllu&ja i ńonitoowanie wdrażaniaprcjektów vspólńnan$wdych e środków
kEjo$ych i unijnych:
8' współpmca pŹ} przeprs2dzaniu audytóWi tonlroli prcjektów wsFótfinansowanych
re środkówImjo$}ch i unłnych;
9. Prz.ygotos}warie infomacji związanych z Ealizacją przez UEąd oniny prcFklów
\fpółfine$smych
ze śŃdków kĄo{rch i uijnychi
]o'DokonywaŃe occny konpletności wnioskó$ o doinanŚowmie op.aĆÓyywanych
pŹez UŹąd Gniny oIŹ jednos&i Óqfuiacyjnc gmjny. pod względem fomalnym
' ńer'toryczn)m:
ll' wspólpraca z poszczególn}ńi końórkani UŹędu Gniny ole jednos&mi
organizacyjnynri gnin' w zaktsie realiacji pojeklów wspólfinusoweych ze
śrdków knjo$ych i unłnych i
12'.WŚpólpraca prz' usla]miu syslenu zMąrLmia doŚosowmego do specyfiki danego
prcjektu $pólfińMsowaneso ć śiod].ówkajo$Ycb lut mijnych. a takż€ przy
wskładfes!ołó$'plojeklo}yĆb;
dokonyivmiusyborucz]ontó$'vchodząĆych
e śodków
1]. wskŹIvmje polencjalnycn partneńN projektół \spólfinNoweych
krajo$fch i Luijnych o@ inicjowmie nawiązyłmia wspołpńcy;

s26
Unąd sfunu cravilnego
Do zkresu działm Uizędu stanu cyNilncgo s' szcusólnośu nalezy:
l' spÓl2ądaie i Ejest.acja aktljw slmu cyłilnego (urodreń, malż.óstw o@ zgonów),
2' Bydawanic odpków ksiąg aktów sleu c}ryilnego'
3, pżechov1vanie ksiqg stmu cyłilnego. att fbiorosych ofu ich unPełniei€,
4. Bl,daweie decyzji i zświadczeńv}nikając'ch 2 uslaB' o akrlch slfuu cytvilnego'
5' plzyjbołeie oświadcai o:
a) wsĘ'edu w }iąek ńałżński,
b] vyboże naais(ą
d) hituie inion dziecka,
e) powocie osoby rc}iedzionej do nMwiska nosDnego prd

fawmieh

ryią ku

6' Nydawanie zświadczeń zdolności pńwnej obywaleta polskiego do zw&ia
nałfeństwa2a granicą
7' \ydaweie dec}żjjzez$akjących fu zaMd€
zwivku nalżeńskieso pŹed up'wm
niesięcfnego terminudÓ z']ńEia na]żeństwa,
3' łydawanie aświadcfeń slwier'lających brat okolicaości $]rłączającychawarcio
ba]żeństwa orŹ nŁwiskach pŹyszlycl nałżonków i iĆh dzieci do ślubów
9. dokoni1vfuG tmsłrypcji aktów agmnicznycb (!rcd,eń' małżeństw'zgonów).
10.orzkmic B spnyie hib
iEion i wwisk. statania phowni imion i newisk,
dostoŚÓwaniapisowni imion i ńłWisk do zs'd pisoMi polski€j'
1l' wpisFmnie postanowień Śądów w fonio Wianki dodat*owej iv kŚięgach s1eu
l2'*lpelÓieie
kań statystycaych w zakesie uŃdzeń' malżeństw i żgonów orż
sporządaie zbiorczych zestawieńi p@kuyNmie do Urzędu sl.1iyŚrycznego.
I3, prowdrenie arohimn akt stanucywilneso,
14'UczstniczmiepŹy spoŹądżeniu
lestmenlówusmycho@
l5 orgeizomrie umczyslościjubileuszovych
d]usolehi€ g o pożyciańalżeńskiego,

s2t
Do zadań na stfuowhku dŚ. Roaviązyav.nia Prob|.Dów Atkoho|onYch i Nlrkoma.ii
należyw szczególności|
l' lrzygotosyseie
tpólnie
z cmifuą Komhją Roztvią?wania lmblenów
Alkolrolovych gnimego lrogreu
prcfi]attyki i rozwiąfywania problenół
alkoholołtĆh i splawozdmia zjego rąlizacji,
2, bicżącakoordynacjadfiatai s}Di]rającychf gńimego PIUgmu,
]], wspóbraM z ińslytucjmi i oigeiacjami
dziaĄącybi w sfeże profilałlyki
i rozwiąz'veia prcblemów alkobolołych.
4' {Prowadhie
loka]nych inicjabry z dziedziny Ńfrviązywia
problemów
5' olgfuizoMnie i nadzoromie loka|nych pun]ów konsullacyjnych dla osób
uza]Źliońych, Współpracaw t!ń zaiEsie z imyni smoiz4dmi.
ó' pŹygoto*fTani€ Miosków do sąduo lecfcnie ptynuŚowe'

Do 2adai łe|ronocnjka ds' tnlorn'.ji Nicjałnycb należyw szczególności:
l /aoeMie ]ie o(honJ injomJ. ' n.ejcq) c l w L'Źędzi.
2. prcMdzenie kturldii rajnej,
]' kont@la ochrony i.fomacji niejaMych ore pżestrgmie p%pisów o ich Óchrcnie,
4' opńcowywanie pleu oclnony UŹędu oBz nadzoloseie jego rcaliacji,
5' sfkolenie preoMików w za|tsie infomacji niejaMych'
6' prowadfenie z*ykbrcn lostępowa spńwdających i łydawanie loświadczeń

IIr'

z'jldy Ę}dnł'ni' 'któw praŃa

s23
]' Al(lini pnwnymi łydaweyhi
2. Aklami pnMymi tydaweyni

pżeżRadę 6niny są ehwaly'
pżez vójta cniny Śą

6) żrządz€nia $Tdawfue pŹez wójla Gminy na podstawie dt' 4l ust' 2 ustasy
2 dnia 8 mma 1990 Dku o smorządzie leĘ,tolialnyn (ekst jednolity Dz' U.
r2001.., Nr 142,poz. l59l ze h.),
c) dec)zje vydawde w ind'TidMlnych slrawach f załEsu administJ&ji

s29
P'ojelt/akou p
p'lvEo'owąne s Pl4l pńtoH'toq U|/edJcn'1J o.d7
"{1)!]'
kieroMiłów 9miro)chjcdnogte(orgmiucyjn)Lh
2, PrcjeĘ attów plaMych o których mowa w ust' l Ęioagają spawd2enia
I ZP@ibwańia pŹez Radcę PBrmego'
L Pojekty aktów pnMych dołtfąpycb budżfu lub ł]'łolujących skutki fimŚowe
v ' ) ń J g a i ą . p m w o ż . l i d ' . l p d a f o w M i a p zs el tfr b n ' ( ' c 1 i D
Pfujekt aktu praMego losinim
awierać !,tuł, lods|awę pramą i treść'
a w szckgólnych pŹWadkach uzasadnienir syjaśniające celowośći potrćbę

sa0
Ucbmly Rady Gniny pod|egajązewidencjÓnowbiu w R€jesl,Źe Uchwat
prcwadzon}hpŹez simoMsko ds' obslugiRady Gniny' Do rejst.u dokzany jeś

2. z^fĄduia

wój|^ podlegajązewidfucjonowaniu w Rejeslue zaŹądz€ń wójla
cminy prowadzonym
pŹez stfuowiskods'kmcelaryjnych'zdządzenia vójta ońiny
sąw
1
cgf€
nlldal pŹez slmowiskods' obslugiRady Gm]ny.
E'onadżone
3 . Dec'żje vójia Gniny podlegająawidocjÓnowmiu w 'ejestńch p.owadzonych
o|/e7pŹ)go'owjg.eie Lomo'kIolgMi4cylIe UŹęducn n}'

s31
L PEcowik atrudniony na stanowisla ds. obslusi Rady Ominy apeMi! teminore
p'leŃ/JVd1ie L. 'uJ RJdJ c1.nJ do \adloru Dmvrego Ś'ą'.jego | 7ęoj
wÓjewódzkiego i Regionalnej lfby o&achunlowej'
2' Pńcormicy pŹygotor{jący prcjekty feządrcń wójta Gminy fapeMiają1eminow
pżekazywanie aŹą.lzeń do oremów nadzoruoiŹ Reeiona|nejlzby obmchunkowej'

s32
osoby' k!órym powieuono $'konanie aktu pnwnego są zobowiązani do podjęcia
Bszelkich niezbęfuych czymościnających m celLlzbefpieczenia pe]nej€alizacji zadm
wyńikającychz aklów pramych i sąodposicdzi.lni a ich slkonanie'
zasndyorg.niza.ji pŹ'jnowanjĄ rofl'lryłuia!

zll'lłjmir

Śk'Ę

i łnioskół

ś33
vójl Gniny i Zaslępca vójta pŹyjnują stiońy w spiawach skdg i Miosków
odpowiednio.wkudy wtorek!ł godinach Ód 14'00dÓ 1600 oiazwpiątekod ]4'o0
16.00.
Ś34

)

wszystkie s(eei i wnioŚki pod|eeająftjeslr'cji w kÓlejności*'plytn w rej€sŹ€
skeg i wniosków proNadzon'm piez sekelaża Gfuiny'
sekBlaE Gniny po dokomuiu EFśBcji zobowiązanyjest niez]Yloanie przek!7'ć
skargę lub wDiosek do Nskaanej pŻez wóita Gminy lub jego zastępcę włściwej
komórki orBadu cyjnej w celu załatwienia'
Jeże|iskargalub Miosek doryczy kilku spń]v podlegającychrozpa|nńfu prez ńżne
konórki orgaizq'ine
wó.jt lub jcgo ZĄtęlca vtfnacza pfuoMiką
klóry
koolĄnuje dzialfuia \! ce|u żalalwienia skaryi lub Ęniosku i pŹygÓluje ]ącbą
w Pu}Tadk!' gdy sk!Ę! podlega a]atwieniu plrez imą jednostkę organiz&yjną
Mleży ją niezwłocnie. nie później niż w cia€u 7 dni pżekazać do ]vlaściwej

s3s
zglosbnc skaĘi i Mioski powjnny być rÓzpalłryme i falatwianc z 'ależ'lą
stemościa.wnik|iwici tcrninowozzehowanieB uśa}'os}chlemi!ów
f . o.lpor'.d' I J .\dJę |Lb \4 o'e\ por fu ' ,a{ e'ać V5.ferpjj.ł(e .}jąin'en;
}vyslkicn istolnych okolicfności sFiary. uslosmkowanic się do wszystkich
fMDtólV zs'anych w skardz lDb proPozycj&h pŹcdstaBionych wc Miosku oiŹ
zaviadońienieo podjętych
dziaIlniach'

136
Niezw]ochiepo rozpaf4niu skarei|ub{nioskui udzieleniu
odpÓwicd' alość
jest
dokmeńtówpĘekaz'vwba do sek.etauacĘiny

2' calÓść dokuenlów

dotyczącycl słdg i wniosków p!rechos]Nma jest pr&f

z{sadj podpilyTanił phm iobnBu LorĄpondencJis uŹf{r?ie

s3?
Do podpŃ! wójla Atżeżone sąnaslępujące
pisma:
I ' do organów adninistracji lządołej' smolządołej i odwoławczych,
2' Aiąae f kontakani agfuicm'mi'
3' do orgeów wynim spnwiedlisości, z vyląc&nień spow' w ktorych ud'elono
pelnonocnicnva .adcy pBwnemu lub biffe ńdĆó9 P.aMych'
4' odpowiedzi m inte.pęlaojei Mioski Radnych o!@ Mioski Końisji Rady'
5. odpowiedzi na skargi ob]"imleli,
6. faządzeniai pisna okólne,
7' pisma mjące że wględu m swój chatatlel slecjdne fnaczenie' a dorycfąc€
a) plzyjnowuie, zwalnianie. awansowanie' nagradzmic i kamie pracÓwnikóN
jednostek
Urędu omf kiemwnikówgmjnnych
orgmizacyinych,
b) Mioski o nadanieodznacćń pa|isiwoł'cn'
c) lodzialu fundusa plac.
d) u.lzielańie urlopów bezplatnycn,
9' w okresie nieobec.ościwójla dokMńty określone
w nst' ] do 8 lodpisje zstępca
wójlą a w rezieFgÓ nieobecnoścj
sekret!ż ominy'

s38
I' wójt $]rdajedty,je s spE$'aclr indyłidDalńych z zaktsu adńinisfacji publicfnej.
2' Wójl ńoże upoważnióimycb pncowńików UŻędu do $}dawmia w jego imieniu
decyji, o klórychno\u w st' ]'
3' UpoNunienia' o których nroya w Ust' 2 ndficlane są imjmie W |omie pisennej
i nie nogą być pŹ€nosfone na imycn Fl&owników

s39
l.

Zastępcawójtą sekrctaż i sktrbtrik L9ow.żnienisą do lodlisyveia:
a) pism w spraw&lr *lnikających re spiawowlnego nadrcru,
b) decyzji w ńdytvid alnych sliaweh f załJesuadniniśmcji publicznej ł lmmh
upowenicń imimnych rydanych pluz wójla,
c) pisn w innych spńwach aecanyclr Frez wójta,
2' Kerołlicy E|eratós'Podpjsuj{
a) pisma eiąfme 2 bieżącądfi.]alnośoiąReferafu.w tyT aśMadczmią
b) dtyzje w indywidDalńych spńMch z akEsu adninklracji publichej w mach
indyTidua]nych upoNażnieńwójt!.

$40
Doktenly pmdstawime do podpisu cflonl.on kieloMiclwa UŹędu poNimy być
upżednio pM|owane przez KiłoMika Refenfu lnb KeroMika gńimej jednoslki

s4l
wójt Gnńy, nore udzie]ić kielowńiko]vi refeĘnr, PmcoMikowi UŹędu Gnińy
ińiemego uPos€żnienia do lodlis)nveia ołĘślonyctw njmdokuńenlów'

542
Kazd! splawa powodującapowstMie zobowiązaniannmsowego łlnaga kÓntasygnaly

s43
Pncoticy pŻygotoMjący piojekty pisń i decFj i PMfująje sdm
tekstuprojekfuz lewej Ślrońy'

podpisemm końcu

s44
Tryb i zsady vykonywmia cf'mości kmcolaryjnycnokeślaj.strŃcja Kmcelalyjna
dla oĘmów emin i fwiążkół niędzygnnnych *pmwadzonarozpoŹądeniemPf&sa
Radyminislńwz dńja22 grudnia1999cDz'U' z 1999rokuNt ]|2. pÓż,|3\9 z póź''
lv'

organif.cjrdzi'l'lbościkoDlrol&j

s45
w UŹęlzic spńwowŃljest

kontrc|awcwnętŹna i żrwńęlrma'

s46
Kont.olęw€Mętrhą w UĘędziespBtj{

jń podlee]ycb'
4 kieroMicy re|eńtóww śosuŃndo pmcoM rów befpośrednio
5, pncoMicy eferafunndsowo - bndżetowego
w akresie pżyzngnychim up.aMień'
$17
(oniroĘzewnętrzną*7konująwztJesiepŹyfńanychpżez
wójlale]nonocnictw:
l. stdb.ik Gminy w stosunkudo jednosteknadarcyanych w akEsie łykonoia
budżtu' plmu infusowego dla zdai 'econycn gminje o@ prcwadzonej
& Jtlno". frndnsoqei
pŹw jedm"L olgJiz. yre e r'ny'

2' pracoMicy UŹędu Gminy w żak$ie okieślonymw pelnonocnictwie'
3' ime osoby' któĄm wójt cminy zlecił pżeplomdznie *onlroli'

s18
Konlrole reMętzne sprawodfue sąw posl&i:
1' tońt.oli bcząej polegająrejna b'daniu czynnościi opqacji w lokD ich Ealizrcji'
2' konlloli obejńującej badaiie stan! faklychego i doknnmtóq odeGrciedlłąctcb
czyności juf łTkowme.

s49
l' z !'śpÓwadzonej konlr:oljwewnęmnej o którcj nÓqa w s 48 pkl 2 o!ż f kon1roli
ahęnmej spoiządzBsię prolokól'
2' ProtokóI ten powinien zawierać:
a) inię ' nesisko oE Ślano]viskaosób kontblującycI|
b) daĘ Dzpoczęcia i akońcrenia Irońtrcli,
c) okreśI€niepżedniotowego akesu kontroli i oklesu objęlegokontrolą
d) nzwę konrolowanc] jediÓŚtki olgmizaoyjiej, E|elafu lub imię i fuwisko osoby
ajmLliącejslmod'elnc slmoBisko,
e) pŹebicg i *fnik czynnośoikontrolnych! ! w szcrceóIności wnioski konlroli
wsk&ujące na slwierdfone nieprawjdłowościoru wskaani€
dowÓdów
porwicrdzająoychuslalenja zawalte wpfulolrole'
1) datęi diejsce podpisaniaprctonolLl
B) !od!ńy osób kontolujących oE IriercMika kontrolowanej jednoslki, Eleratu
lub
oŚoby
fajmującej smodfielne
stanowkko,
|ub ilfomację
o odmowie podpismia prolokofu z podmien przyczyn odmoły'

s50
D'obtó' spozÓł Je nic poj e 1ia o|^o ''Pyqem 7
dn|oo żo'.7.1'd \4mośc'
łontrch\lt u 2 iednob'/f.c)!n eEfnpe7.cn'
hore omvnuią wo' ol4l podTo|

zx!.d) i |Ęb fu.tcjobo$łhia Urzfdu

ssl
l. Użąd orninyjest czymy w dni roboczeod poniedzjałku
do czwar&urv godfifuchod
''30 do I5.30,awliąlet tVgodzinac]r
od 8'oodo 16'00'
2' stronyprzyjDowee sąw€ szrstkh dni w Eodzinachp!&y Ulzędu'
3' Uuąd steu cyTilneEo Udzie|aślubów
lakżew soboty'niedziel€ i święta'

vt.

P$tdNie.i.

końcołc

s52
TDb i 6ady wykolyvful.a c7ynDsci łe*laryjD'c} otieśIaLdsŃcia Kfue|aryjM
dIa olBffów gbin i eiaftów mędfygmimycb s!Ńsldana
rzpoP4dz€lieb
PEasa
Rldy Eństiów f dnia 22 grdni5 ]999 (Dz' U. z l999 ńt! Nr 1l2' p@' 13L9 zpóf.

$s3
szorcgółore aady i Eyb ńDłcjonofuia UŹędu óśały oloeślonew R€gul'ninie
Pfuy UŹędu Gniny w B!€m.j sprct'rdżÓn'T zrządzmim vójta cmjny'
$54
l . zDiey loslanowieńnini.jkgo Egulaninu dokonyw

sĄw Ębie mdeja
rcteenia
i mimy zalGu zad'ń rcfąalów
i fuo.lżie]nych stanowisk*'nikojąc€ z !@piŚów łf.lfuych po wejściuw ży.i€

2. Ni€ łrtnaslją hian eglldiN

