
 Zarządzenie Nr 1/2016 
Wójta Gminy Wierzbinek 

z dnia 8 stycznia 2016 roku

w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wierzbinku 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2015 r.,  poz. 1515 ze zmianami) ustalam:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
Urzędu Gminy w Wierzbinku

Rozdział I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Wierzbinku określa:
1. Zakres działania i zadania urzędu.
2. Zasady funkcjonowania urzędu.
3. Strukturę organizacyjną urzędu.
4. Podstawowe zasady współpracy referatu i stanowisk pracy.
5. Zakres  działania  i  współpracy  kierownictwa  urzędu,   referatu,  jego  kierownika

oraz stanowisk pracy w urzędzie.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wierzbinek.
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Wierzbinek.
3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Wierzbinku.
4. Wójcie,  Zastępcy  Wójta,  Sekretarzu,  Skarbniku,   Kierowniku  Urzędu  Stanu

Cywilnego,  Zastępcy  Kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  –  należy  przez  to
rozumieć  odpowiednio:  Wójta  Gminy  Wierzbinek,  Zastępcę  Wójta  Gminy
Wierzbinek,  Sekretarza  Gminy  Wierzbinek,  Skarbnika  Gminy  Wierzbinek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wierzbinku, Zastępcę Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w  Wierzbinku.

5. Regulaminie – Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Wierzbinku.
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§ 3
1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Wierzbinek.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110,

w województwie wielkopolskim.

§ 4
1. Urząd  jest  czynny  w dniach  roboczych  od  poniedziałku  do  piątku  w godzinach

od 730 do 1530.
2. Wójt  przyjmuje  w  sprawach  skarg  i  wniosków,  a  także  w  innych  sprawach

w poniedziałki  w godzinach od 8,00 do 11,00 i od 14,00 do 16,00  oraz w miarę
możliwości każdego dnia w czasie godzin pracy Urzędu.

3. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie
wolne  od  pracy  w  godzinach  ustalonych  z  osobami  zawierającymi  związki
małżeńskie.

Rozdział II

ZAKRES  DZIAŁANIA  I  ZADANIA  URZĘDU

§ 5
1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, przy pomocy którego sprawuje on funkcję

organu wykonawczego Gminy,  wykonuje  należące  do  jego właściwości  zadania
określone  w  ustawie  o  samorządzie  gminnym,  Statucie  Gminy  oraz  ustawach
szczegółowych i aktach wykonawczych.
Do  zakresu  działania  Urzędu  należy  zapewnienie  warunków  należytego
wykonywania spoczywających na Gminie:

1) zadań własnych,
2) zadań zleconych,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji

rządowej (zadań powierzonych),
4) zadań  publicznych  powierzonych  gminie  w  drodze  porozumienia

międzygminnego,
5) zadań  publicznych  powierzonych  gminie  w  drodze  porozumienia

komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym
jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym
podmiotom na podstawie umów,

6) innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Sprawy  związane  z  organizacją  pracy  oraz  prawami  i  obowiązkami  Urzędu

określają akty prawa powszechnie obowiązującego oraz regulamin pracy Urzędu.
3. Obieg dokumentów innych niż finansowo – księgowych, a także system rejestracji,

oznaczenia i archiwizowania akt określa instrukcja kancelaryjna.
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4. Obieg dokumentów finansowo –  księgowych określają  akty  prawa powszechnie
obowiązującego oraz opracowane na ich podstawie przez Skarbnika – instrukcje
wprowadzone Zarządzeniem Wójta.

5. Urząd wspomaga wykonywanie zadań przez Radę, jej komisje oraz inne organy i
jednostki organizacyjne funkcjonujące w strukturze Gminy.

§ 6
1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich

zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1) przygotowywanie  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) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów
organów Gminy,

5) realizacja  innych  obowiązków i  uprawnień  wynikających  z  przepisów prawa
oraz uchwał organów Gminy,

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej
komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu
w siedzibie Urzędu,

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwum,

9) realizacja  obowiązków  i  uprawnień  służących  Urzędowi  jako  pracodawcy  –
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
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Rozdział III

ZASADY  FUNKCJONOWANIA  URZĘDU

§ 7
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 kierownictwem Urzędu, referatem i stanowiskami pracy,

wzajemnego współdziałania.

§ 8
Pracownicy  Urzędu  w  wykonywaniu  swoich  obowiązków  i  zadań  Urzędu  działają
na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 

§ 9
Pracownicy  Urzędu  w  wykonywaniu  zadań  Urzędu  i  swoich  obowiązków
są zobowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 10

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i
oszczędny,  z  uwzględnieniem  zasady  szczególnej  staranności  w  zarządzaniu
mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z
przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 11
1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na

jednolitości  wydawanych  poleceń  i  służbowego  podporządkowania,  podziału
czynności  na  poszczególnych  pracowników  oraz  ich  indywidualnej
odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. 

2. Służbowe  podporządkowanie  polega  na  tym,  że  pracownik  jest  obwiązany
wykonywać  polecenia  bezpośrednich  przełożonych.  Pracownik  musi  również
wykonywać pochodzące od kierowników wyższego szczebla, jednakże o otrzymaniu
takiego  polecenia  obowiązany  jest  niezwłocznie  zawiadomić  swojego
bezpośredniego przełożonego.
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§ 12

1. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy
ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań. 

2. Kierownik   referatu  kieruje  i  zarządza  nim  w  sposób  zapewniający  optymalną
realizację zadań i ponosi za to odpowiedzialność przed Wójtem.

3. Kierownik  referatu jest bezpośrednim przełożonym podległych im pracowników i
sprawuje nadzór nad nim.

§ 13
W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości
 wykonywanych zadań Urzędu przez referat i stanowiska pracy Urzędu.

§ 14
Referat  i  stanowiska  pracy  realizują  zadania  wynikające  z  przepisów  prawa
i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§ 15
W skład urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
1) Referat Finansowy i Podatkowy (FP)
2) Samodzielne stanowiska pracy :

a) stanowisko ds. stypendium (S),

b) stanowisko ds. kadr (K),

c) stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (OR),

d) stanowisko  ds.  ewidencji  działalności  gospodarczej,  spraw
wojskowych i drogownictwa (DG i W),

e) stanowisko ds. sekretariatu (SK),

f) stanowisko  ds.  ochrony  środowiska,  zamówień  publicznych
i przetargów (OŚiZP),

g) stanowisko ds. promocji gminy,

h) stanowisko  ds.  melioracji  i  współpracy  z  samorządami  wiejskimi
(MiS), 

i) stanowisko  ds.  zagospodarowania  przestrzennego  i  obrotu
nieruchomościami (ZPiON), 

j) stanowisko ds. komunalizacji mienia gminy (KM),

k) stanowisko ds. inwestycji i rozwoju lokalnego gminy (LiRL),
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l) stanowisko ds. ewidencji ludności, zdrowia i archiwum zakładowego
(EL),

m) stanowisko  ds.  obronnych,  obrony  cywilnej  ,  zarządzania
kryzysowego i ochrony, p. poż  (OBiZK),

n) stanowisko  ds.  pozyskiwania  środków  unijnych,  współpraca
z organizacjami pozarządowymi i informacje niejawne (FE),

o) stanowisko ds. informatyki (I),

p) stanowisko ds. geodezji (G),

q) stanowisko ds. sportu (S),

r) stanowisko ds. gospodarki komunalnej (GK),

s) stanowisko ds. obsługi interesanta (POI),

t) Urząd Stanu Cywilnego (USC),

u) obsługa prawna.

Rozdział V

KIEROWNICTWO URZĘDU I JEGO ZADANIA

§ 16
Kierownictwo Urzędu tworzą:

1) Wójt Gminy – symbol „WG”,

2) Zastępca Wójta – symbol „ZWG”,

3) Sekretarz – symbol „SG”,

4) Skarbnik – symbol „SKG”.

§ 17
Do zadań Wójta należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. Wykonywanie  uprawnień  zwierzchnika  służbowego  wobec  wszystkich

pracowników Urzędu.
3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
4. Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie jednostki  organizacyjne

Urzędu oraz jego pracowników.
5. Wydawanie  decyzji  w  sprawach  indywidualnych  z  zakresu  administracji

publicznej.
6. Koordynowanie  działalności  jednostek  organizacyjnych  Urzędu  oraz

organizowanie ich współpracy.
7. Rozstrzyganie  sporów  pomiędzy  poszczególnymi  pracownikami,

w szczególności dotyczącymi podziału zadań.
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8. Udzielanie  odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych,  współpraca
z Radą Gminy w celu wykonywania zadań Gminy.

9. Przyjmowanie  ustnych  oświadczeń  woli  od  spadkodawcy  (sporządzanie
testamentów).

10. Udzielanie  upoważnień  dla  pracowników  Urzędu  do  wydawania  w  jego
imieniu  decyzji  administracyjnych  w  indywidualnych  sprawach  z  zakresu
administracji publicznej, a także pełnomocnictw.

11. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób zobowiązanych  do
ich składania na podstawie obowiązujących przepisów.

12. Wykonywanie budżetu i gospodarowanie mieniem komunalnym.
13. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
14. Inicjowanie  przedsięwzięć  społecznych  i  gospodarczych,  wykorzystywanie

inicjatyw lokalnych.
15. Koordynowanie  przedsięwzięć  w  dziedzinie  rozwoju  gospodarczego,

kulturalnego, bezpieczeństwa publicznego.
16.  Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa

i uchwały Rady.
17. Ocena pracowników na stanowiskach urzędniczych.
18. Udzielanie informacji środkom masowego przekazu o prowadzonej polityce

Gminy.
19. Delegowanie pracowników do wyjazdów służbowych.

§ 18
Do zadań Zastępcy Wójta należy :

1. Podejmowanie  czynności  kierownika  Urzędu  pod  nieobecność  Wójta  lub
wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

2. Wydawanie  z  upoważnienia  Wójta  decyzji  w  indywidualnych  sprawach  z
zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności i zadań z
upoważnienia Wójta lub na jego polecenie.

3. Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych.

4. Przygotowywanie  projektów  rozstrzygnięć,  wniosków  i  stanowisk  organów
Gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii.

5. Zarządzania drogami.

6. Prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego i prawa energetycznego.

7. Techniczne  sporządzanie  dokumentów  przetargowych  w  trybie  zamówień
publicznych dotyczących planowanych zadań inwestycyjnych.

8. Nadzór  nad  wykonywaniem  czynności  z  zakresu  ustawy  prawo  zamówień
publicznych.

9. Nadzór  nad  pracami  remontowymi  oraz  zakupem  środków  trwałych
w Urzędzie.
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10.Przygotowywanie  i  opracowywanie  właściwej  dokumentacji  i  umów
z wykonawcami.

11.Opracowywanie wniosków inwestycyjnych,

12.Rozliczanie prowadzonych inwestycji i przedkładanie właściwej dokumentacji,

13.Sporządzanie  umów  na  roboty  budowlane,  dostawy,  usługi  zgodnie  z
procedurami  zawartymi  w  zarządzeniu  Wójta  Gminy  nr  49/  10  z  dnia  26
listopada 2010 r,

14.Sporządzanie na podstawie protokołów robót lub usług przyjęcia środka trwałego
OT w uzgodnieniu ze skarbnikiem i przekazania do księgowości,

15.Zastępowanie sekretarza pod jego nieobecność,

16.Realizacja zadań obronnych wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania
Gminy  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w
czasie wojny,

17.Realizacja zadań obronnych wynikających z Planu Akcji Kurierskiej,

18.Realizacja zadań powierzonych przez Wójta.

§ 19
Do  zadań  Sekretarza  należy  zapewnienie  sprawnego  funkcjonowania  Urzędu,
a w szczególności:

1. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu.
2. Opracowywanie  projektu  Statutu  Gminy,  Regulaminu  Pracy  i  innych  aktów

prawnych służących funkcjonowaniu gminy, a także obowiązujących zmian.
3. Opracowywanie projektów zadań na stanowiska pracy i zakresów czynności.
4. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych

z doskonaleniem kadr.
5. Przedkładanie  Wójtowi  propozycji  materiałów  na  posiedzenia  Komisji,  Sesje

Rady Gminy.
6. Nadzór nad wykonywaniem Uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta.
7. Nadzór nad przygotowywaniem projektów Zarządzeń Wójta.
8. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy.
9. Zaopatrywanie stanowisk pracy w niezbędne przepisy prawne.
10. Współpraca z gminami w zakresie doskonalenia wiedzy praktycznej.
11. Koordynacja  i  organizacja  spraw  związanych  z  wyborami  i  referendami,

pełnienie funkcji urzędnika wyborczego.
12. Przyjmowanie  ustnych  oświadczeń  woli  od  spadkodawcy  (sporządzanie

testamentów).
13. Przeglądanie i dekretowanie korespondencji.
14. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
15. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu

czynności  kancelaryjnych,  realizacją  skarg  i  wniosków-   koordynacja,  rejestr
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skarg  i  wniosków,  zamieszczaniem  informacji  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej.

16. Archiwizowanie oświadczeń majątkowych.
17. Prowadzenie  dokumentacji  dotyczącej  przewozu  osób  niepełnosprawnych,

wydawanie kart drogowych i rozliczanie kierowcy.
18. Realizacja zadań obronnych wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania

Gminy  Wierzbinek  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny.

19. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu akcji kurierskiej.
20. Organizacja  i  prowadzenie  staży  absolwenckich,  praktyk  studenckich

i uczniowskich.
21. Podpisywanie  decyzji  administracyjnych  i  innych  pism  oraz  dokumentów

z upoważnienia Wójta.
22. Prowadzenie rejestru związanych z udostępnianiem informacji publicznych.
23. Protokołowanie spotkań organizowanych przez Wójta.
24. Przyjmowanie interesantów w imieniu Wójta.
25. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

§ 20
Do zadań Skarbnika należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania finansów
gminy, a w szczególności:

1. Wykonywanie  określonych  przepisami  prawa  obowiązków  w  zakresie
rachunkowości,  ustawy  o  finansach  publicznych,  wykonywanie  dyspozycji
środkami  pieniężnymi,  dokonywania  wstępnej  kontroli  zgodności  operacji
gospodarczych i finansowych ze stanem finansowym oraz dokonywania wstępnej
kontroli  kompletności  i  rzetelności  dokumentów  dotyczących  operacji
gospodarczych i finansowych.

2. Koordynowanie  i  kierowanie  pracą  księgowości,  kasy,  podatków,  opłat  i
rozliczeń podatkowych, windykacją należności.

3. Współdziałanie  z  Radą  Gminy,  Wójtem,  kierownikami  jednostek
organizacyjnych  w  opracowywaniu  budżetu,  przygotowywaniu  projektu  jego
zmian.

4. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy.
5. Kontrasygnowanie  czynności  prawnych  mogących  spowodować  powstanie

zobowiązań pieniężnych.
6. Współdziałanie  w  sporządzaniu  sprawozdawczości  budżetowej  i  nadzór  nad

prawidłowością jej sporządzania.
7. Ogólny  nadzór  nad  przestrzeganiem  ustawy  o  zamówieniach  publicznych

w wydatkach z budżetu gminy.
8. Nadzór  nad  ewidencją  mienia  gminy,  przeprowadzaniem  i  rozliczaniem

inwentaryzacji.
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9. Analiza i rozliczanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków
pozabudżetowych i innych środków będących w dyspozycji.

10. Sprawowanie  nadzoru  i  kontroli  nad  gospodarką  finansową  gminy
i podległych jej jednostek organizacyjnych.

11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zakładowego
planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania
inwentaryzacji.

12. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej
w rachunkowości.

13. Realizacja  zaleceń  pokontrolnych  w  zakresie  rachunkowości
oraz wykonywania budżetu.

14. Realizacja  zadań  obronnych  wynikających  z  planu  operacyjnego
funkcjonowania  Gminy  Wierzbinek  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

15. Wykonywanie  innych  zadań  przewidzianych  przepisami  prawa  oraz  zadań
wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Rozdział VI

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI 

KIEROWNIKA REFERATU FINANSOWO PODATKOWEGO ZA

WYKONYWANIE ZADAŃ NADZOROWANEGO REFERATU

§ 21
1. Kierownik  referatu  organizuje,  kieruje  i  odpowiada  za  pracę  podległej  komórki

organizacyjnej, zapewniając w szczególności:
1) prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań referatu oraz optymalną organizację

pracy referatu,
2) poprawność merytoryczną i formalną zadań realizowanych w referacie, w tym

pod  kątem  zgodności  z  przepisami  prawa  materialnego  i  postępowania
administracyjnego,  zapisami  instrukcji  kancelaryjnej  i  według  jednolitego
rzeczowego wykazu akt,

3) podejmowanie  inicjatyw,  w  zakresie  stanowienia  aktów  prawnych:  uchwał,
stanowisk,  rezolucji  Rady  Gminy  i  Komisji,  oraz  zarządzeń  Wójta  –
w sprawach należących do zadań referatu,

4) terminowość i rzetelność załatwiania spraw,
5) należyte przygotowanie dokumentów,
6) przestrzeganie przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy,
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7) staranność  wypełniania  obowiązków  służbowych  przez  podległych
pracowników,

8) warunki dla podnoszenia kwalifikacji przez podległych pracowników,
9) przestrzeganie  przepisów o  ochronie  informacji  niejawnych  oraz  o  ochronie

danych osobowych,
10) prawidłowość  i  terminowość  wykonywania  czynności  związanych

z  wykonywaniem  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  w  tym
zamieszczania i aktualizacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,

11) terminowość  i  rzetelność  opracowywanych  sprawozdań  z  zakresu  działania
referatu. 

2. Przygotowywanie propozycji  szczegółowych zakresów czynności,  ich aktualizacji,
dla podległych pracowników i przekazywanie ich Sekretarzowi.

3. Wykonanie zadań referatu nie przydzielonych podległym pracownikom.

Rozdział VII

ZADANIA WSPÓLNE REFERATU I STANOWISK PRACY

§ 22
Do wspólnych zadań referatu i stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów
oraz  podejmowanie  czynności  organizatorskich  na  potrzeby  organów  gminy,
a w szczególności: 
1. Prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w sprawach
indywidualnych  z  zakresu  administracji  publicznej  oraz  stosowanie  przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2.  Organizowanie  oraz  wykonywanie  zadań  administracji  publicznej  wynikających
z  ustaw  oraz  rozporządzeń,  uchwał  i  zarządzeń  naczelnych  i  centralnych  organów
administracji rządowej, uchwał Rady Gminy,
3. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady, Wójta w dziedzinach objętych
zakresem działania,
4.  Prowadzenie  spraw  dotyczących  porozumień  zawieranych  przez  Wójta
w dziedzinach objętych zakresem działania,
5.  Rozpatrywanie  wniosków  i  interwencji  posłów,  senatorów,  radnych,  wniosków
indywidualnych  i  ogólnospołecznych  oraz  przygotowywanie  propozycji
ich załatwienia,
6.  Opracowywanie  wymaganych  sprawozdań  z  zakresu  działania  oraz  ocen,  analiz,
opracowań i bieżących informacji o realizacji zadań i wniosków,
7.  Wykonywanie  zadań  w  zakresie  planowania  i  realizacji  dochodów  i  wydatków
budżetowych, w tym:

 współudział  w  opracowaniu  projektu  budżetu  Gminy  w  części  dotyczącej
zakresu działania,
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 gospodarowanie  środkami  budżetowymi  będącymi  w  dyspozycji  referatu  lub
samodzielnego stanowiska pracy,

 kontrolowanie  i  rozliczanie  wykorzystywanych  środków  przekazywanych
z budżetu Gminy w ramach dotacji celowych, 

8.  Pomoc  Radzie,  właściwym  rzeczowo  Komisjom  Rady,  Wójtowi  i  jednostkom
pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
9.  Organizowanie  i  podejmowanie  niezbędnych  przedsięwzięć  w  celu  ochrony
informacji niejawnych,
10. Współdziałanie w opracowaniu i utrzymaniu aktualności dokumentacji dotyczącej
osiągania wyższych stanów gotowości obronnej,
11. Współdziałanie w opracowaniu i aktualizacji specjalistycznych planów obronnych i
obrony cywilnej stosownie do specyfiki prowadzonych zadań,
12. Udział w szkoleniu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
13.  Zapewnienie  bezpieczeństwa  zasobów  Urzędu  (w  tym  w  szczególności
bezpieczeństwa  informacji),  przez  które  rozumie  się  zapewnienie  dostępności  i
poufności (zgodnie z odpowiednimi aktami normatywnymi),
14.  Prowadzenie  działań  związanych  z  ochroną  przed  powodzią  i  innymi  klęskami
żywiołowymi oraz współpraca ze wszystkimi stanowiskami pracy,
15.  Realizacja  zadań  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  przepisach  o  ochronie
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
16. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
17. Przygotowywanie propozycji realizacji zadań związanych z angażowaniem środków
publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wynikającymi z
ustawy  o  finansach  publicznych  i  ustawy  prawo  zamówień  publicznych,  w  tym w
szczególności  poprzez  współdziałanie  w  przygotowywaniu  opisu  przedmiotu
zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
18. Udział w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym,
1) przechowywanie akt i ich archiwizacja,
19.  Stosowanie  obowiązującej  instrukcji  kancelaryjnej  i  jednolitego  rzeczowego
wykazu akt,
20. Analiza skarg z rozpoznaniem źródeł i przyczyn ich powstania oraz podejmowanie
działań je eliminujących,
21. Przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy,
o opłacie skarbowej, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy                              o
samorządzie  gminnym,  o  pracownikach  samorządowych,  ustawy o  ochronie  danych
osobowych,  o  ochronie  informacji  niejawnych,  o  dostępie  do  informacji  publicznej
i aktów prawa miejscowego,
22. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania
Gminy  Wierzbinek  w warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa
i w czasie wojny,
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23.  Wykonywanie  zadań  przekazanych  do  realizacji  przez  Wójta,  Zastępcę  Wójta,
Sekretarza, Skarbnika i Kierowników Referatów. 

Rozdział VIII

ZASADY WSPÓŁPRACY REFERATU I STANOWISK PRACY

§ 23
1. Pracownicy  referatu  i  stanowiska  pracy  zobowiązani  są  do  współpracy  poprzez

wymianę:
1) informacji i wzajemne konsultacje, a w szczególności do wzajemnego uzgadniania

swojej działalności oraz do współpracy przy wykonywaniu zadań              w
zakresie niezbędnym do zapewnienia koordynacji działania Urzędu jako całości,

2) informacji  o wytycznych, instrukcjach,  zasadniczych rozstrzygnięciach i innych
opracowaniach  mających  związek  z  ich  działalnością,  których  znajomość
niezbędna jest dla zharmonizowanej działalności Urzędu.

2. Referatem koordynującym lub stanowiskiem pracy jest  ten,  którego zakres  zadań
obejmuje  główne  zagadnienia  lub  przeważającą  część  zadań  występujących
w przedmiotowej sprawie.

3. W razie trudności w ustaleniu sprawy podstawowej, Sekretarz wskazuje referat lub
stanowisko pracy właściwe do wykonania zadania, z ewentualnym wskazaniem także
innych referatów lub stanowisk pracy, w porozumieniu z którymi powinno nastąpić
wykonanie zadania.

4. Jeżeli wskazany uznaje się za niewłaściwego do koordynacji zadań w określonym
zakresie, zwraca się do Sekretarza o zmianę wskazania. Sprawy sporne rozstrzyga
Wójt.

5. Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, kierownicy referatów, stanowiska pracy mogą
występować  do  Wójta  o  powołanie  zespołu  zadaniowego  do  wykonania  zadań
wykraczających poza zakres działania jednego referatu lub stanowiska pracy.

6. Kierownik referatu i stanowiska pracy obowiązani są w zakresie swojego działania
dostarczać referatowi lub stanowisku pracy koordynującemu lub opracowującemu
sprawę niezbędne opinie, informacje, materiały lub opracowania cząstkowe.

Rozdział IX

ZADANIA REFERATU I STANOWISK PRACY

§ 24

Do zadań Referatu Finansowego i Podatkowego należą sprawy:
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1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz
podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla wójta,

2. Zapewnienie obsługi finansowo- księgowej i kasy urzędu,
3. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu

gminy,
4. Przygotowywanie  materiałów  niezbędnych  do  wykonania  obowiązków

z zakresu sprawozdawczości,
5. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego i środków trwałych,
6. Prowadzenie operacji finansowych zadań zleconych przez administrację rządową

i ewidencji z tym związanej,
7. Rozliczanie środków finansowych otrzymanych z funduszy pomocowych oraz

współpraca przy sprawozdawczości,
8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
9. Rozliczanie inwentaryzacji,
10. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyników finansowych,
11. Prowadzenie prac płacowych,
12. Prowadzenie  spraw  związanych  z  wymiarem  i  poborem  podatków  i  opłat

lokalnych,
13. Prowadzenie  ewidencji  budynków  i  gruntów  dla  celów  podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego,
14. Przygotowywanie  danych do projektów aktów administracyjnych dotyczących

podatków i opłat lokalnych,
15. Gromadzenie  i  przechowywanie  oraz  badanie  pod  względem  zgodności

ze  stanem  prawnym  i  rzeczywistym  deklaracji  podatkowych  i  składanych
organowi podatkowemu,

16. Prowadzenie  ewidencji  podatników  i  inkasentów  oraz  rozliczanie  inkasa
należności pieniężnych,

17. Podejmowanie  czynności  zmierzających  do  egzekucji  administracyjnej
świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

18. Prowadzenie ewidencji aktualizacji i tytułów wykonawczych,
19. Przygotowywanie  sprawozdań  dotyczących  opłat  i  podatków  od  środków

transportowych,
20. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących opłat i opłat,
21. Prowadzenie księgowości podatkowej,
22. Prowadzenie  rozliczeń  dotyczących  współfinansowania  mieszkańców  gminy

w przedsięwzięciach inwestycyjnych i innych,
23. Prowadzenie  dokumentacji  i  wypłat  z  tytułu  wynagrodzeń,  umów-  zlecenia

i o dzieło,
24. Gromadzenie dokumentów zasiłków ZUS, zgłoszenia  i  wyrejestrowania  osób,

rozliczanie składek ZUS,
25. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników urzędu, ZFŚS,
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26. Prowadzenie druków ścisłego zarachowania i jego ewidencję,
27. Wystawianie faktur dla potrzeb urzędu,
28. Prowadzenie dla potrzeb rozliczania VAT,
29. Opracowywanie  wniosków  i  opinii  do  odwołań  od  decyzji  w  sprawie

zobowiązań  podatkowych  wniesionych  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy
do samorządowego Kolegium Odwoławczego,

30. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, w tym :
-  przyjmowanie  i  weryfikacja  wniosków  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
-  prowadzenie  postępowania  w  sprawach  indywidualnych  dotyczących  ustalenia
i wypłaty zwrotu podatku,
- przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
-  sporządzanie  sprawozdań  i  rozliczeń  dotyczących  zwrotu  ww  podatku
oraz sprawozdań w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w
sprawie zwrotu podatku,
-  prowadzenie  postępowania  w  przypadku  pobrania  nienależnie  lub  w  nadmiernej
wysokości zwrotu podatku akcyzowego

§ 25
1. Referat Finansowy stanowią :

 stanowisko ds. finansowych i obsługa kasowa,
- stanowiska ds. finansowo- podatkowych,
- księgowa finansowa
2. zakresy czynności na poszczególne stanowiska przygotowuje kierownik referatu.

§ 26
Zakresy czynności na samodzielnych stanowiskach :

Stanowisko ds. stypendium

1. Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium  i zasiłku szkolnego,
2. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium,
3. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stypendiami i zasiłkami

szkolnymi,
4. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie o przyznanie zasiłku szkolnego
5. Przygotowywanie i wystawianie deklaracji PIT 8C
6. Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi klienta,
7. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania

Gminy  Wierzbinek  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny,

8. Wykonywanie innych czynności na polecenie 
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Stanowisko ds. kadr

1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych  pracowników  i  kierowników  jednostek  organizacyjnych
i dyrektorów szkół,

2. Organizowanie  szkoleń  i  doskonalenia  zawodowego  pracowników
we współpracy z Sekretarzem,

3. Prowadzenie spraw z zakresu BHP w Urzędzie,
4. Ewidencja i kompletowanie zarządzeń wójta, przekazywanie ich do publikacji,
5. Kompletowanie  protokołów  z  kontroli  zewnętrznych  w  urzędzie  i  zaleceń

pokontrolnych, przestrzeganie ich terminowej realizacji,
6. Przygotowywanie dokumentacji związanych z zawieraniem umów o pracę oraz

dokumentacji z zakresu powoływania, zaszeregowania i awansowania,
7. Prowadzenie  ewidencji  wpisu  w  aktach  osobowych  i  legitymacjach

ubezpieczeniowych,
8. Sporządzania sprawozdawczości dotyczących spraw z zakresu zatrudniania,
9. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze stażami, sporządzanie wniosków,

współpraca z Urzędem Pracy,
10. Nadzór  nad  aktami  przejętymi  po  byłym SKR oraz  wydawanie  zaświadczeń

w oparciu o posiadane dokumenty,
11. Prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji służbowych,
12. Rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników i prowadzenie kartoteki,
13. Kompletowanie wniosków emerytalno- rentowych,
14. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania

Gminy  Wierzbinek  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny,

15. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu akcji kurierskiej,
16. Pełnienie zastępstwa w razie nieobecności w pracy pracownika na stanowisku ds.

działalności gospodarczej,

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

1. Przygotowywanie  we  współpracy  z  właściwymi  merytorycznie  stanowiskami
pracy materiałów dotyczących projektów uchwał rady i jej komisji,

2. Protokołowanie  Sesji,  posiedzeń,  zebrań  i  spotkań  organów  gminy  oraz  ich
obsługa,

3. Prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień organów gminy,
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4. Przekazywanie uchwał do nadzoru prawnego i kontroli oraz do publikacji
5. Organizowanie szkoleń radnym i sołtysom,
6. Wykonywanie  czynności  zapewniających  przewodniczącemu  Rady  Gminy

sprawne kierowanie ich pracami,
7. Dostarczanie  radnym  materiałów  umożliwiających  świadome  i  aktywne

uczestnictwo w sesjach, pracach komisji,
8. Przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady, jej

komisji
9. Zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt  i  wyposażenie,  w tym w materiały

biurowe i kancelaryjne ,
10. Przyjmowanie  oświadczeń  od  radnych,  przedkładanie  ich  przewodniczącemu

Rady Gminy do analizy,
11. Organizacja wyborów ławników sądowych,
12. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania

Gminy  Wierzbinek  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny,

13. Pełnienie zastępstwa w razie nieobecności w pracy pracownika ds. sekretariatu

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i spraw wojskowych
i  drogownictwa

1. Przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia
lub  wykreślenia  działalności  gospodarczej  celem  przekazania  do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ),

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3. Prowadzenie rejestru placówek prowadzących działalność gospodarczą,
4. Prowadzenie spraw w zakresie drogownictwa znaki drogowe,
5. Prowadzenie spraw związanych z wojskiem zgodnie z przepisami prawa,
6. Współpraca  z  gminną  komisją  ds.  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów

alkoholowych,
7. Zastępowanie na stanowisku ds. Kadr,
8. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania

Gminy  Wierzbinek  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny,

9. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu akcji kurierskiej,
10. Wykonywanie innych czynności z polecenia Wójta.

Stanowisko ds. sekretariatu

1. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz
urzędu,
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2. Obsługa interesantów,
3. Prowadzenie sekretariatu wójta,
4. Obsługa centrali telefonicznej i faksu,
5. Zamawianie i ewidencja pieczęci urzędowych, 
6. Prowadzenie ewidencji korespondencji,
7. Organizowanie spotkań gości z zewnątrz z wójtem,
8. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania

Gminy  Wierzbinek  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny,

9. Zastępowanie pracownika na stanowisku ds. Obsługi Rady Gminy.
10. Wykonywanie innych zadań z polecenia wójta.  

Stanowisko ds. ochrony środowiska, zamówień publicznych i przetargów

1. Realizacja zadań polityki ekologicznej w gminie,
2. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
3. Udział  w  tworzeniu  planów  i  programów  lokalnych  w  zakresie  ochrony

środowiska,
4. Prowadzenie  postępowań  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  i

wydawanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięć,

5. Prowadzenie sprawozdawczości w sprawach objętych zakresem czynności,
6. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych i przetargów,
7. Sporządzanie sprawozdań związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska,
8. Udostępnianie informacji o środowisku,
9. Prowadzenie ewidencji pomników przyrody,
10. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania

Gminy  Wierzbinek  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny,

11. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu dokumentacji stałego dyżuru
Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz
dokumentacji głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy w czasie pokoju w
razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego,
w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych
zdarzeń, a także w czasie wojny,

12. Zastępowanie w razie nieobecności pracownika na stanowisku ds. pozyskiwania
środków unijnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi,

13. Wykonywanie innych zadań z polecenia wójta gminy.
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Stanowisko ds. promocji gminy

1. Przygotowywanie  informacji  o  gminie  i  jej  systematyczne  archiwizowanie,
a także opracowywanie  materiałów promujących gminę na zewnątrz  (foldery,
opracowania, ankiety, gazetka gminna, strona internetowa ),

2. Przygotowywanie Sygnałów Wierzbinka do druku i ich dystrybucja,
3. Utrzymywanie  bieżących  kontaktów  z  przedstawicielami  środków  masowego

przekazu  dotyczących  działalności  gminy  i  jej  promocji  oraz  koordynowanie
działań w tym zakresie,

4. Współpraca  z  podmiotami  gospodarczymi  na  terenie  gminy  i  na  zewnątrz,
z gospodarstwami agroturystycznymi, kołami gospodyń wiejskich,

5. Promowanie  gminy  poprzez  organizację  Targów  Salix  i  innych  uroczystości
gminnych,

6. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania
gminy  Wierzbinek  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny,

7. Wykonywanie innych zadań z polecenia wójta gminy

Stanowisko ds. melioracji i współpracy z samorządami wiejskimi

1. Współpraca  z  samorządami  wiejskimi  w  zakresie  wykonywania  prac
i wydatkowania funduszy sołeckich,

2. Współpraca z PGK w Wierzbinku w sprawie opracowań harmonogramu prac  w
poszczególnych sołectwach,

3. Współdziałanie z wiejskimi spółkami wodnymi,  koordynowanie i  nadzór prac
konserwatorskich i eksploatacji urządzeń,

4. Prowadzenie spraw z zakresu nasiennictwa, zalesień i zadrzewień,
5. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,
6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt i produkcją zwierzęcą,
7. Prowadzenie  spraw  w  zakresie  statystyki  i  sprawozdań  z  ochrony  zwierząt

i spraw roślinnych,
8. Przyjmowanie  od rolników zgłoszeń do rejestracji  bydła  i  współpraca w tym

zakresie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie,
9. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania

gminy  Wierzbinek  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny,

10. Zastępowanie w razie nieobecności pracownika na stanowisku ds. stypendium,
11. Wykonywanie innych zadań z polecenia wójta.
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Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i obrotu
nieruchomościami

Z zakresu gospodarki przestrzennej :
1. Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
2. Koordynacja  i  obsługa  zadań  związanych  z  opiniowaniem  i  uzgadnianiem

dokumentów planistycznych,
3. Koordynacja  i  obsługa  zakresu  spraw  związanych  z  wprowadzaniem  zadań

rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. Wydawanie  odpisów  i  wyrysów  z  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego,
5. Prowadzenie  i  aktualizacja  rejestru  miejscowych  planów  zagospodarowania

przestrzennego,
6. Ocena  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy  i  przygotowanie

wyników tej oceny,
7. Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego,
8. Prowadzenie  spraw  związanych  z  ustalaniem  warunków  zabudowy

i zagospodarowania terenu,
9. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10. Rejestrowanie  decyzji  dotyczących  zagospodarowania  terenu,  wydawanych

przez  inne  organy  administracji  publicznej  oraz  analizowanie  ich  zgodności
z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

11. Opiniowanie i uzgadnianie inwestycji realizowanych na terenie gminy zgodnie z
ustawą kodeks postępowania administracyjnego,

12. Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Wierzbinek,
13. Przyjecie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Wierzbinek,
14. Prowadzenie  rejestru  aktów  notarialnych  przekazywanych  gminie  przez

kancelarie notarialne,
15. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania

gminy  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w
czasie wojny,

16. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu dokumentacji stałego dyżuru
wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz
dokumentacji głównego stanowiska kierowania wójta gminy w czasie pokoju w
razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego,
w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych
zdarzeń, a także w czasie wojny,

17. Zastępowanie na stanowisku pracownika ds. komunalizacji mienia gminy
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18. wykonywanie innych zadań na polecenie wójta.

Stanowisko ds. komunalizacji mienia gminy

1. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości oraz nabywania
nieruchomości w formie zasiedzenia,

2. Prowadzenie  ewidencji  mienia  komunalnego  i  sporządzania  okresowych
informacji w tym zakresie,

3. Zakładanie ksiąg wieczystych,
4. Prowadzenie  spraw  związanych  z  tworzeniem  zasobów  gruntów

i gospodarowanie nim,
5. Współpraca  w  zakresie  umów  najmu  i  dzierżaw lokali  użytkowych,  a  także

ustalanie ich wartości i opłat za korzystanie z nich,
6. Prowadzenie  procedury  naliczania  opłat  za  korzystanie  z  mediów  i  części

wspólnych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wierzbinek,
7. Ochrona  gruntów rolnych  i  leśnych  oraz  przygotowywanie  dokumentów pod

pozyskanie środków FOGR,
8. Ochrona zabytków

- prowadzenie ewidencji,
- przygotowywanie okresowych sprawozdań,

9. Współpraca w zakresie podziałów i rozgraniczeń oraz ustalania przebiegu dróg
gminnych,  przygotowywania  dokumentacji  w  zakresie  granic  miejscowości
i obrębów oraz ich nazewnictwa,

10. Pełnienie funkcji koordynatora w zakresie dróg publicznych,
11. Prowadzenie procedury w zakresie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod

drogi publiczne,
12. Zwrot nieruchomości przekazanych przez Skarb Państwa,
13. Nadawanie nazw ulic na terenie gminy,
14. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania

gminy  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w
czasie wojny,

15. Pełnienie roli koordynatora w zakresie publikacji w BIP,
16. Zastępowanie pracownika ds. geodezji.
17. Wykonywanie innych czynności na polecenie wójta.

Stanowisko ds. ewidencji ludności, zdrowia i archiwum zakładowego

1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności ,
2. Wydawanie  zaświadczeń  z  rejestru  mieszkańców,  rejestru  zamieszkania

cudzoziemców i rejestru wyborców,
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3. Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

4. Prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców,
5. Sporządzanie wykazów dla szkół, służby zdrowia, organów urzędu skarbowego,

organów wojskowych  oraz  Policji  z  rejestru  mieszkańców oraz  zamieszkania
cudzoziemców,

6. Prowadzenie archiwum zakładowego,
7. Zapewnienie  prawidłowego  stanu  opieki  lekarskiej  świadczonej  przez

niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
8. Rejestracja  danych zgromadzonych w powszechnym elektronicznym systemie

ewidencji  ludności,  rejestrach  mieszkańców,  rejestrach  zamieszkania
cudzoziemców; przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, przyjmowanie zgłoszeń
wyjazdu i powrotu z zagranicy, wydawanie decyzji meldunkowych,

9. Wydawanie  decyzji  o  objęciu  ubezpieczeniem  zdrowotnym  osób
nieubezpieczonych ze środków publicznych,

10. Wykonywanie czynności koordynatora czynności kancelaryjnych
11. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania

gminy  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w
czasie wojny,

12. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu akcji kurierskiej,
13. Zastępowanie pracownika  na stanowisku ds. USC i dowodów osobistych,
14. Wykonywanie innych zadań z polecenia wójta.

Stanowisko ds. obronnych obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego
i przeciwpożarowych:

1. Planowanie  operacyjne  funkcjonowania  Gminy  Wierzbinek  w  warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie świadczeń na rzecz obrony w czasie
pokoju:

 plany,  zestawienia  świadczeń,  rejestry  świadczeń  osobistych  i  rzeczowych,
wymagana dokumentacja.

3. Akcja kurierska:

 wydawanie, opracowywanie i aktualizowanie planu akcji kurierskiej,

 szkolenie kurierów, AKAP

 wezwania do dokonywania świadczeń.
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4. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku
obrony  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  zakresie  stałego  dyżuru  Wójta   Gminy
Wierzbinek :

 dokumentacja, zarządzenie, z instrukcją planu powiadamiania składu stałego ,
dziennik ewidencji,

 zapoznanie składu stałego dyżuru pracowników z obowiązkami wymienionymi
w zarządzeniu,

 udział w treningach stałego dyżuru organizowane przez dyrektora WB i ZK w
Poznaniu.

5. Realizacja  przepisów  ustawy  z  dnia  21  listopada  1967r.  o  powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przygotowania organów
władzy  publicznej  do  kierowania  bezpieczeństwem  narodowym  na  główne
stanowisko kierowania:

 Zarządzenie  Wójta  Gminy  Wierzbinek  określające  organizację  i  zasady
funkcjonowania  głównego  stanowiska  kierowania  w  czasie  pokoju,  w  razie
wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym
w razie wystąpienia działań terrorystycznych i innych szczególnych zdarzeń,  a
także w czasie wojny, w stałej siedzibie oraz zapasowym miejscu pracy

 dokumentacja w w/w zakresie,

 zakresy zadań dla osób funkcyjnych na głównym stanowisku kierowania,

 zapewnienie  Wójtowi  Gminy  odpowiednich  warunków  na  stanowisku
kierowania i w zapasowym miejscu pracy.

6. Sprawy obronności i zapewnienia bezpieczeństwa w gminie oraz ochrony przed
innymi zagrożeniami:

 przygotowanie  ludności  i  mienia  komunalnego  na  wypadek  wojny  i  innych
zagrożeń,

 opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy,

 współdziałanie z organami wojskowymi,

 tworzenie formacji obrony cywilnej,

 nakładanie  obowiązków  w  ramach  powszechnej  samoobrony  ludności,
prowadzenie ewidencji wykonania,

 świadczenia na rzecz obrony,
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 szkolenia i ćwiczenia dotyczące samoobrony,

 prowadzenie magazynu obrony cywilnej i utrzymywanie we właściwym stanie
i odpowiednich warunkach środków technicznych służących obronności,

 współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie bezpieczeństwa
publicznego,

 ochrona przeciwpowodziowa.

7. Zarządzanie kryzysowe:

 gromadzenie  informacji  o  stanach  nadzwyczajnych  i  stanach  zagrożenia  na
terenie  gminy  oraz  wypracowywanie  wskazówek  w  zakresie  usuwania
zagrożeń,

 opracowywanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego,

 monitorowanie zagrożeń na terenie Gminy,

 koordynacja  poleceń  Wójta  i  koordynowanie  pracy  Urzędu  i  jednostek
organizacyjnych Gminy w zakresie usuwania zagrożeń,

 opracowywanie  szczegółowych  uregulowań  dotyczących  czasu  pracy
pracowników i zadań w czasie sytuacji kryzysowej.

8. Ochrona przeciwpożarowa, a w szczególności:

 prowadzenie ewidencji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

 nadzorowanie  ochrony  przeciwpożarowej  i  współpraca  z  jednostkami  OSP
i ich Zarządem w zakresie  zaopatrywania  OSP w sprzęt  p.  poż.  i  materiały
do wykonywania zadań oraz utrzymania sprzętu magazynowego,

 organizacja szkoleń OSP, manewrów i zawodów, koordynowanie działalności
OSP  pod  kątem  opracowania  i  realizacji  planów  rzeczowo  –  finansowych,
a także zapewnienia gotowości bojowej,

  udzielanie pomocy administracyjno – biurowej na rzecz jednostek OSP,

 wydawanie  kart  drogowych  miesięcznych  na  sprzęt  silnikowy  OSP
i samochodów strażackich

9. Wytwarzanie,  ewidencjonowanie  oraz  wysyłanie  dokumentów  niejawnych
z zakresu zajmowanego stanowiska, 

10. Ewidencjonowanie materiałów niejawnych o klauzuli „ zastrzeżone”, w tym :
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- bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,

- udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym,

- egzekwowanie zwrotu dokumentów,

- prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami,

Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych, współpracy
z organizacjami pozarządowymi i informacje niejawne

1. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej,

2. Inicjowanie  udziału  gminy  w  otwartych  konkursach  i  programach  w  celu
ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych,

3. Przygotowywanie  i  występowanie  z  wnioskami  w  sprawie  pozyskiwania
środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,

4. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili
złożenia wniosku do rozliczenia zadania,

5. Gromadzenie  oraz  udostępnianie  organizacjom  i  podmiotom  gospodarczym
informacji z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych,

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym przygotowywanie corocznie
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w sferze działalności pożytku publicznego,

7. Współpraca z merytorycznymi pracownikami w urzędzie gminy oraz referatem
finansowym w przygotowywaniu  wniosków o  środki  z  Unii  Europejskiej  oraz
innych środków zewnętrznych,

8. W zakresie informacji niejawnych :

-  zapewnienie  ochrony  informacji  niejawnych,  w  tym  stosowanie  środków
bezpieczeństwa fizycznego,

-  zapewnienie  ochrony  systemów  teleinformatycznych  w  których  są  przetwarzane
informacje niejawne,

-  zarządzanie  ryzykiem  bezpieczeństwa  informacji  niejawnych,  w  szczególności
szacowanie ryzyka,

- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie
tych informacji,  a  w szczególności  okresowa  (  co najmniej  raz  na  trzy  lata  )
kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
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-  opracowywanie  i  aktualizowanie  wymagającego  akceptacji  kierownika  jednostki
organizacyjnej planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej,
w  tym  w  razie  wprowadzenia  stanu  nadzwyczajnego  i  nadzorowanie  jego
realizacji,

- prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

- prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań
sprawdzających,

-   prowadzenie  aktualnego  wykazu  osób  zatrudnionych  lub  pełniących  służbę  w
jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone , które posiadają
uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych

9. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania
gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny,

10. Zastępowanie  pracownika  na  stanowisku  ds.  ochrony  środowiska,  zamówień
publicznych i przetargów.

Stanowisko ds. informatyki

1. Nadzór  nad  ochroną  systemów  i  sieci  teleinformatycznych  przetwarzające
informacje niejawne,

2. Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informatycznego,

3. Nadzór  nad  wprowadzaniem  zaleceń  służb  ochrony  państwa  dotyczących
bezpieczeństwa teleinformatycznego,

4. Kontrola  poprawności  wprowadzonych  przez  użytkowników  systemu
indywidualnych haseł dostępu , częstotliwości ich zmiany oraz przechowywania
ich kopii,

5.  Opracowywanie szczególnych zaleceń dotyczących ochrony fizycznej systemów i
sieci  teleinformatycznych  wykorzystywanych  do  opracowania  dokumentów
niejawnych ,

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

6. Nadzór nad pomieszczeniem serwerowni w urzędzie gminy,

7. Prowadzenie i aktualizowanie strony BIP w urzędzie gminy,
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8. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania
gminy  w warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w  czasie
wojny.

9. Nadzór  nad  polityką  bezpieczeństwa  przetwarzania  danych  osobowych
w urzędzie gminy.

Stanowisko ds. geodezji

1. Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie informacji w zakresie świadczonej
usługi geodezyjnej gminy,

2. Przygotowywanie dokumentacji w zakresie granic miejscowości i obrębów oraz
ich nazewnictwa.

3. Bieżące  prowadzenie  map  poglądowych  i  geodezyjnych  oraz  aktualizacji
programu ewidencji gruntów i budynków.

4. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji na podział i
rozgraniczenie nieruchomości.

5. Ustalanie przebiegu dróg gminnych.

6. Zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości przejętych na rzecz gminy na
podstawie decyzji podziałowych.

7. Prowadzenie spraw w zakresie :

- umów najmu lokali mieszkalnych i dzierżaw lokali użytkowych, a także ustalanie ich
wartości i opłat za korzystanie z nich,

- umów dzierżaw gruntów komunalnych,

- użytkowania wieczystego

8. Współdziałanie w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych.

9. Wydawanie  wypisów  i  wyrysów  z  planów  miejscowych  związanych  z
działalnością KWB Konin.

10. Współpraca w zakresie nadawania nazw ulic na terenie gminy.

11. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu dokumentacji stałego dyżuru
wójta  na  czas  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  wojny  oraz
dokumentacji  głównego  stanowiska  kierowania  wójta  w  czasie  pokoju  w  razie
wewnętrznego  lub  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  narodowego,  w  tym
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w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także
w czasie wojny.

12. Zastępowanie na stanowisku ds. komunalizacji mienia gminy.

13. Wykonywanie innych poleceń wójta gminy.

Stanowisko ds. sportu i bhp

1. Z zakresu sportu

1.  )  czuwanie  nad  prawidłowym  stanem  urządzeń  technicznych  znajdujących  się
w części sportowej szkoły oraz wyposażeniem sprzętu sportowego na hali sportowej,

2.) czuwanie nad utrzymaniem czystości na hali i terenu wokół niej oraz boiska Orlik,

3.) dbanie o sprzęt przeciwpożarowy dla hali sportowej,

4.) czuwanie nad sprawną organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych odbywających
się na hali oraz na boisku Orlik,

5.) współuczestniczenie w układaniu planów zajęć na hali ,

6.) współpraca z opiekunami grup w czasie rozgrywek sportowych.

7.) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania
gminy  w warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w  czasie
wojny.

2. W zakresie BHP :

1.)  okresowa  analiza  stanu  bhp,  opracowywanie  ocen  ryzyka  zawodowego
dla poszczególnych stanowisk,

2.) stwierdzanie zagrożeń zawodowych,

3. ) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

4.) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

5.) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
regulaminu pracy,

6.)  rejestracja,  kompletowanie  i  przechowywanie  dokumentów  dotyczących
wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

7.) udział w dochodzeniach powypadkowych,
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8.) prowadzenie szkoleń z zakresu bhp

9.)  zastępowanie  na  stanowisku  ds.  obronnych,  obrony  cywilnej,  zarządzania
kryzysowego i ochrony p. poż.

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

1.Prowadzenie spraw związanych z gospodarka odpadami, w tym :

 przygotowywanie dokumentów formalno- prawnych do zadań wynikających z
przepisów ustawy o odpadach,

 wydawanie zezwoleń i licencji na działalność regulowaną i prowadzenie rejestru
działalności regulowanej,

 analiza stanu gospodarki odpadami,

 sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi,

 prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi,

 windykacja  należności  wynikających  z  przepisów  ustawy  o  odpadach,
wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych dla zalegających,

 prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach

2.  Prowadzenie  spraw  z  zakresu  dofinansowywania  przydomowych  oczyszczalni
ścieków z budżetu gminy.

3.  Realizacja  zadań  obronnych  wynikających  z  planu  operacyjnego  funkcjonowania
gminy  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w  czasie
wojny.

4. Zastępowanie pracownika na stanowisku  kasjera.

5. Wykonywanie innych czynności z polecenia wójta.

Stanowisko ds. obsługi interesanta

1.Udzielanie  informacji  na  temat  zadań  i  kompetencji  poszczególnych  komórek
organizacyjnych urzędu, ich lokalizacji i godzin pracy.
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2. Wydawanie wniosków i druków obowiązujących w urzędzie.

3. Udzielanie informacji w sprawie prawidłowego wypełniania druków.

4. Przygotowywanie zaświadczeń na wnioski petentów.

5. Prowadzenie  postępowań  i  przygotowywanie  decyzji  o  ustaleniu  opłaty
planistycznej.

6. Prowadzenie  i  rozliczanie  ewidencji  wyjść  prywatnych  i  służbowych
pracowników.

7. Obsługa, rozliczanie z korzystania z telefaksu i kserokopiarki.

8. Współpraca z Bankiem Żywności w Koninie.

9. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania
gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny.

10. Zastępowanie na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy.

11. Wykonywanie innych zadań z polecenia Wójta.

Stanowisko ds.  Urzędu Stanu Cywilnego wraz z dowodami osobistymi 

1. Realizacja  zadań  wynikających  z  ustaw  i  innych  normatywów  prawnych
dotyczących przyjmowania wniosków o wydanie dowodów osobistych.

2. Prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, wydawanie
zaświadczeń.

3. Udostępnianie danych osobowych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów
osobistych zgodnie z przepisami prawa oraz sprawozdawczość                   w tym
zakresie.

4. Rejestracja akt stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów
prawa  o  aktach  stanu  cywilnego,  kodeksu  rodzinnego  i  opiekuńczego  oraz
innych przepisów w tym zakresie.

5. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia
małżeństwa za granicą.

6. Wydawanie  zaświadczeń  stwierdzających  brak  okoliczności  wyłączających
zawarcie małżeństwa.

7. Rejestracja akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
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8. Prowadzenie  spraw  związanych  z  wydawaniem  zezwoleń  na  :  zawarcie
małżeństwa bez  miesięcznego terminu wyczekiwania, na zawarcie małżeństwa
poza lokalem USC.

9. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
10. Przekazywanie ksiąg do archiwum państwowego.
11. Załatwianie spraw konsularnych i o cudzoziemcach.
12. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: uzupełnienie aktu stanu cywilnego,

sprostowanie aktu stanu cywilnego, zmiany imion lub nazwisk, ustalenie pisowni
imienia lub nazwiska.

13. Rejestracja  aktów  urodzeń  ,  małżeństw  zgonów,  wydawanie  odpisów
i  zaświadczeń  oraz  prowadzenie  wykazów  zarejestrowanych  akt  stanu
cywilnego.

14. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o unieważnieniu jednego
z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie.

15. Przyjmowanie oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa.
16. Wydawanie  zezwoleń  do wglądu do ksiąg  stanu cywilnego przedstawicielom

instytucji naukowych w zakresie ustalonym w zezwoleniu.
17. Rejestracja  w  aktach  stanu  cywilnego  orzeczeń  sądów  w  sprawach

o przysposobienie  dziecka,  ustalenie  ojcostwa,  rozwiązanie  małżeństwa przez
rozwód, separacja małżeństwa.

18. Prowadzenie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących
urodzeń, małżeństw i zgonów.

19. Prowadzenie  archiwum  aktów  stanu  cywilnego,  kompletowanie
akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisów.

20. Organizowanie  uroczystości  jubileuszowych  z  okazji  długoletniego  pożycia
małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.

21. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu dokumentacji stałego dyżuru
wójta gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
oraz dokumentacji głównego stanowiska kierowania wójta gminy  czasie pokoju
w  razie  wewnętrznego  lub  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
narodowego,  w tym w razie  wystąpienia  działań  terrorystycznych lub  innych
szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

22. Zastępowanie  na  stanowisku  ds.  ewidencji  ludności,  zdrowia  i  archiwum
zakładowego.

23. Wykonywanie innych zadań z polecenia wójta gminy.

 

Stanowisko ds. obsługi prawnej
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1. Wydawanie opinii prawnych, porad i wyjaśnień w stosowaniu prawa.
2. Opiniowanie uchwał Rady i innych aktów prawa miejscowego pod względem

prawnym,  parafowanie  projektów  aktów  prawnych,  umów,  porozumień,
upoważnień i pełnomocnictw,

3. Uczestnictwo  w  prowadzonych  rokowaniach,  których  celem  jest  nawiązanie,
zmiana  lub  rozwiązanie  stosunku  prawnego,  w  tym  zwłaszcza  umów  oraz
opiniowanie ważniejszych zawiązywanych umów, 

4. Reprezentowanie Gminy przed urzędami i organami orzekającymi,
5. Występowanie przed sądami w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
6. Udzielanie informacji i wyjaśnień o zmianach w obowiązującym stanie prawnym

i uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa przez Gminę                       i jej
organy.

Rozdział X

Zasady, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 27

1. Interesanci przyjmowani są przez Wójta Gminy w sprawach skarg i wniosków w
każdy poniedziałek od godz. 8:00 do 11:00 oraz od godz. 14:00 do 16:00.

2. W  przypadku  gdy  dzień  wyznaczony  do  przyjmowania  w  sprawach  skarg
i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub zachodzą inne ważne
okoliczności interesanci są przyjmowani w innym dniu roboczym.

3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków powinny
być wywieszone w widocznym miejscu w urzędzie gminy.

4. Pozostali  pracownicy  obowiązani  są  przyjmować  interesantów  codziennie
w godzinach pracy.

5. Przyjmowanie  i  koordynowanie  rozpatrywania  skarg  i  wniosków  należy
do  Sekretarza  Gminy,  który  przyjmuje  interesantów  w  sprawach  skarg
i wniosków w godzinach pracy urzędu.

6. Wszystkie skargi, wnioski kierowane do urzędu podlegają wpisowi do rejestru ,
który prowadzi sekretarz gminy.

7. Merytoryczne  rozpatrywanie  i  załatwianie  skarg  i  wniosków  należy
do pracowników wskazanych przez Wójta.

8. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Wójt lub osoba , która Wójt upoważni.
9. Pracownik,  któremu  przekazano  skargę  lub  wniosek  obowiązany  jest

powiadomić Wójta o sposobie załatwienia sprawy.
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10. Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego , powinny
być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
dni. Inne w terminie jednego miesiąca od daty wpływu.

11. Odpowiedzi  na  skargi  i  wnioski  powinny  być  jasne  i  zwięzłe.  W przypadku
zajęcia  negatywnego  stanowiska  odpowiedź  musi  zawierać  wyczerpujące
uzasadnienie prawne i faktyczne.

Rozdział XI

Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne

§ 28

1. Kontrola jest forma działania uprawnionych do jej sprawowania poszczególnych 
pracowników urzędu. Sprawowana jest w formie zewnętrznej i wewnętrznej.

2. Celem  kontroli  jest  ustalenie  przyczyn  i  skutków  ,  ewentualnych  uchybień
i  nieprawidłowości,  ustalenie  osób  odpowiedzialnych  za  stwierdzenie
nieprawidłowości i uchybienia oraz określenie sposobu naprawienia.

3. Kontrola  pracowników  i  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  Urzędu
dokonywana jest pod względem :

a) legalności,
b) gospodarności,
c) rzetelności,
d) celowości,
e) terminowości,
f) skuteczności

§ 29

1. Kontrolę wewnętrzną w urzędzie sprawują :
a. wójt lub zastępca i sekretarz- w ramach upoważnień Wójta,
b. skarbnik  lub  wyznaczony  pracownik  referatu  finansowego  w  zakresie

przyznanych im uprawnień.

2. Obowiązki  w  zakresie  kontroli  wewnętrznej  polegają  na  sprawdzeniu
prawidłowości  stosowania  przepisów  prawa  materialnego  oraz  przepisów
regulujących  postępowanie  administracyjne,  udzieleniu  wskazówek  w  tym
zakresie a w szczególności na sprawdzeniu :

a. prawidłowości załatwianych spraw,
b. prawidłowości załatwiania skarg i obsługi interesantów,
c. prawidłowości obiegu akt,
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d. prawidłowości prowadzenie rejestru spraw,
e. prawidłowości pobierania opłaty skarbowej,
f. prawidłowości stosowania przepisów,
g. przestrzegania zasad zachowania i dyscypliny pracy.

§ 30

1. Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych im pełnomocnictw :
a. przedstawiciele administracji rządowej w ramach zadań zleconych gminie

poprzez odrębne ustawy,
b. skarbnik lub upoważniona przez niego osoba w stosunku do jednostek

nadzorowanych w zakresie wykonania budżetu i planu finansowego oraz
zadań zleconych gminie.

2. Postępowanie  kontrolne  przeprowadza  się  w sposób zapewniający  bezstronne
i  rzetelne  ustalenie  stanu  faktycznego  w  zakresie  działalności  kontrolowanej
jednostki  lub stanowiska oraz rzetelne jego udokumentowanie i  ocenianie wg
kryteriów określonych w § 29 ust 2.

3. Stan  faktyczny  ustala  się  na  podstawie  dowodów  zebranych  w  toku
postępowania kontrolnego.

4. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, a
szczególności  :dokumenty,  wyniki  oględzin,  zeznania  świadków,  opinie
biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

5. Z  przeprowadzonej  kontroli  sporządza  się  protokół  pokontrolny  opatrzony
podpisem  kierownika  kontrolowanej  jednostki  lub  pracownika  zajmującego
kontrolowane stanowisko.

6. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osoby w/w wymienione są
obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego pisemnego wyjaśnienia przyczyn
tej odmowy.

7. Protokół  sporządza  się  w  trzech  egzemplarzach,  z  których  jeden  otrzymuje
sekretarz.

8. Sekretarz  Gminy  prowadzi  pełną  informację  o  wynikach  wszystkich  kontroli
przeprowadzanych w urzędzie.

Rozdział XII
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§ 31

Obieg korespondencji

1. Pracownik  sekretariatu  przyjmuje  korespondencję  stawiając  na  niej  datę
wpływu, kolejny numer rejestrowy z książki korespondencyjnej i następnie
przekazuje do zadekretowania Wójtowi i Sekretarzowi.

2. Korespondencja  jest  przekazywana  następnie  poprzez  sekretariat
na poszczególne stanowiska.

3. Korespondencje niejawną pracownik sekretariatu bez otwierania przekazuje
za pokwitowaniem pełnomocnikowi informacji niejawnych, który postępuje z
nią zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

4. Pobranie  korespondencji  z  sekretariatu  odbywa  się  za  potwierdzeniem
odbioru.

5. Korespondencję do wysłania w danym dniu należy złożyć do godz. 9:00.

Rozdział XIII

Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 32

1. Do podpisu Wójta zastrzega się :
a. zarządzenia , decyzje o charakterze ogólnym oraz pisma ogólne,
b.  projekty uchwał oraz wystąpienia kierowane do Rady,
c. odpowiedzi na wnioski posłów, senatorów i radnych,
d. wystąpienia  kierowane  do  urzędów administracji  rządowej  i  jednostek

samorządu terytorialnego,
e. pisma do przedstawicieli dyplomatycznych,
f. odpowiedzi na skargi i wnioski,
g. pełnomocnictwa  i  upoważnienia  do  działania  w jego  imieniu  ,  w  tym

pisma  wyznaczające  osoby  uprawnione  do  podejmowania  czynności
wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu
prawa  pracy  wobec  pracowników  urzędu  i  kierowników  jednostek
organizacyjnych,

h. pełnomocnictwa  do  reprezentowania  gminy  przed  sądami  i  organami
administracji publicznej,

i. inne pisma, jeśli ich podpisywanie wójt zastrzegł dla siebie,
j. pisma jako kierownik urzędu stanu cywilnego.
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§ 33

Zastępca wójta, sekretarz i skarbnik podpisują pisma zgodnie z upoważnienia wójta i
pozostające w zakresie ich działań.

§ 34

Pracownicy podpisują pisma, wg upoważnień wynikających z ich zakresów czynności
zgodnie z odrębnymi , imiennymi upoważnieniami

§ 35

Dokumenty przedłożone do podpisu w sprawach :
1. projektów aktów normatywnych,
2. skomplikowanych,
3. zawarcia  lub  rozwiązania  umowy  długoterminowej  lub  nietypowej  albo

dotyczącej przedmiotu powyżej 10000 zł,
4. odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
5. spraw związanych z postępowaniami sądowymi,
6. zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
7. umorzenia i wierzytelności 

wymagają uprzedniej opinii radcy prawnego.

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

1. Należy zapoznać pracowników z treścią postanowień regulaminu oraz zapoznać
pracowników nowo zatrudnionych przy podjęciu przez nich pracy.

2. Zobowiązuje sekretarza gminy do postanowień regulaminu przez pracowników.

3. Zobowiązuje  się  sekretarza  do  przygotowania  projektów zakresów czynności
pracowników do ustaleń zawartych w regulaminie w terminie 14 dni od daty
wejścia w życie regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2016 r.

5. Traci moc zarządzenie nr 29/2009 Wójta  Gminy Wierzbinek z dnia 15 czerwca
2009  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędowi  Gminy
w Wierzbinku.

Wójt Gminy Wierzbinek
/-/ Paweł Szczepankiewicz
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