
Załącznik   
do Zarządzenia nr 7/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 15 lutego 2016 r.  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY OSIEK 
 

§ 1 

1. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Osiek. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

2.1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Osiek. 

2.2. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Osiek. 

2.3. Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Osiek, Zastępcę Wójta Gminy Osiek, Sekretarza Gminy Osiek, Skarbnika Gminy Osiek. 

2.4. Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Osiek. 

2.5. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osiek. 

2.6. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1515). 

 

§ 2 

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Osiek.  

2. Urząd jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników. 

3. Siedzibą Urzędu jest budynek administracyjny zlokalizowany w Osieku przy ul. Kwiatowej 30. 

4. Urząd czynny jest w od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. 

5. W uzasadnionych przypadkach, Wójt może ustalić inne godziny otwarcia Urzędu. 

 

§ 3 

1. Działalność Urzędu jest jawna. 

2. Z zastrzeżeniem wyjątków zastrzeżonych ustawami, Urząd zapewnia mieszkańcom Gminy dostęp 

do informacji publicznej związanej z jego działalnością. 

3. Podstawową formą informowania mieszkańców Gminy o działalności Urzędu jest Biuletyn 

Informacji Publicznej oraz tablica informacyjna umieszczona w budynku Urzędu. 

 

§ 4 

1. Urząd realizuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami             

na rzecz innych podmiotów. 

2. Urząd zapewnia warunki do należytego wykonywania zadań nałożonych na organy Gminy. 

 

§ 5 

Urząd realizuje: 

1. Zadania własne, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Osiek. 

2. Zadania zlecone:  
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2.1. Z zakresu administracji rządowej i z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia 

wyborów powszechnych oraz referendów, których obowiązek wykonania nakładają ustawy. 

2.2. Z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumienia z organami           

tej administracji. 

2.3. Z zakresu właściwości powiatu oraz województwa wykonywane na podstawie 

porozumienia z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

§ 6 

Kierownikiem Urzędu jest Wójt, zatrudniony na podstawie wyboru. 

 

§ 7 

1. W Urzędzie na kierowniczych stanowiskach urzędniczych zatrudniani są: 

1.1. Sekretarz – na podstawie umowy o pracę. 

1.2. Skarbnik – na podstawie powołania. 

1.3. Zastępca Wójta – na podstawie powołania. 

2. Sekretarz może pełnić funkcję Zastępcy Wójta. 

 

§ 8 

1. W Urzędzie tworzy się Referat Finansowy, w skład którego wchodzą następujące stanowiska 

urzędnicze:  

1.1. Stanowisko ds. księgowości budżetowej. 

1.2. Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych. 

1.3. Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji. 

2. Kierownikiem Referatu Finansowego jest Skarbnik. 

 

§ 9 

W Urzędzie tworzy się następujące samodzielne stanowiska urzędnicze: 

1. Stanowisko ds. obsługi rady gminy i kadr. 

2. Stanowisko ds. promocji gminy i turystyki. 

3. Stanowisko ds. ewidencji ludności i rozwoju sportu. 

4. Stanowisko ds. obsługi USC, zarządzania kryzysowego i dróg gminnych. 

5. Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa. 

6. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i funduszy europejskich. 

7. Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego. 
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§ 10 

W Urzędzie zatrudnia się pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi w ramach środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy. 

 

§ 11 

1. Na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi pracownicy zatrudniani                       

są na podstawie umowy o pracę. 

2. Określone przez Wójta zadania realizowane są na podstawie umowy zlecenia lub umowy 

o dzieło. 

3. Podziału zadań pomiędzy referatem i samodzielne stanowiska pracy dokonuje Wójt. 

4. Strukturę stanowisk i podległość służbową w Urzędzie określa załącznik do Regulaminu. 

 

§ 12 

Do zadań Wójta należy: 

1. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.  

2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy, określanie sposobu ich wykonania                     

oraz realizacja uchwał. 

3. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

4. Opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. 

5. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu. 

6. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz 

dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, określanie polityki kadrowej 

i płacowej Urzędu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

7. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, w szczególności dotyczących 

podziału zadań. 

8. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcy 

Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników 

samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji 

administracyjnych.  

9. Gospodarowanie mieniem komunalnym i składanie oświadczenia woli w imieniu Gminy 

w zakresie zarządu mieniem. 

10. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy. 

11. Ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania. 

12. Informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki 

społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych. 

13. Uczestniczenie w zgromadzeniach związku gmin.  
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14. Przedkładanie uchwał Rady Gminy wojewodzie. 

15. Przedkładanie regionalnej izbie obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie 

absolutorium oraz innych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, objętych zakresem nadzoru 

regionalnej izby rachunkowej. 

16. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 

17. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które            

nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów. 

18. Wykonywanie innych zadań nałożonych na Gminę i określonych przepisami prawa. 

 

Do uprawnień Wójta należy: 

1. Wydawanie zarządzeń i przepisów porządkowych. 

2. Wydawanie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji 

publicznej. 

3. Udzielanie pełnomocnictw procesowych. 

4. Wydawanie upoważnień do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu 

mieniem. 

5. Powierzanie prowadzenia określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta                     

lub Sekretarzowi. 

 

§ 13 

Do zadań pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach należy: 

 

Zastępca Wójta (oznaczenie komórki organizacyjnej ZW) 

1. Podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych 

przyczyn niemożności pełnienia obowiązków Wójta. 

2. Prowadzenie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, niezastrzeżonych do kompetencji 

Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. 

Sekretarz lub Zastępca Wójta: 

1. Prowadzenie zadań związanych z prawidłową organizacją pracy Urzędu, zapewnienie warunków 

jego funkcjonowania i w tym zakresie nadzorowanie działalności pracowników Urzędu.  

2. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, należących 

do kompetencji Wójta, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielonych 

upoważnień w drodze odrębnego zarządzenia. 

3. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, czuwanie nad tokiem i terminowością 

wykonywania zadań Urzędu. 
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4. Koordynowanie działalnością poszczególnych pracowników Urzędu oraz organizowanie 

ich współpracy oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr - inicjowanie 

i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych. 

5. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu. 

6. Prowadzenie postępowania dot. naboru na wolne stanowisko. 

7. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych dot. służby przygotowawczej, zakresów czynności, nagród, okresowych ocen. 

8. Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez pracowników Urzędu. 

9. Opracowywanie regulaminów, instrukcji, statutów. 

10. Nadzór nad terminowością i prawidłowym wypełnianiem oświadczeń majątkowych. 

11. Współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków terminowej 

i zgodnej z prawem realizacji zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia na terenie 

gminy wyborów i referendów. 

12. Koordynowanie i organizacja spraw związanych ze spisami oraz wyborami ławników. 

13. Współdziałanie z sołectwami, jednostkami organizacyjnymi Gminy, organizacjami 

pozarządowymi i pożytku publicznego oraz organami administracji rządowej. 

14. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 

15. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń, orderów i innych tytułów. 

16. Prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw oraz spraw związanych z ich wydawaniem. 

17. Prowadzenie ewidencji kontroli sprawowanych przez zewnętrzne, upoważnione instytucje. 

18. Prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz wykazu obiektów, w których prowadzona jest 

działalność kulturalna. 

19. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                     

oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

20. Nadzór nad prowadzeniem rejestru zamówień publicznych i sporządzanie sprawozdań                        

w tym zakresie. 

21. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym. 

22. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i o ochronie 

informacji niejawnych, prowadzenie rejestru zbioru danych osobowych. 

23. Wykonywanie zarządzeń Wójta. 

24. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 

 

Skarbnik (oznaczenie komórki organizacyjnej FB) 

1. Prowadzenie, organizowanie i nadzór nad gospodarką finansową Gminy. 

2. Opracowanie projektu budżetu gminy i nadzór nad jego wykonaniem. 
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3. Sporządzanie sprawozdań z dochodów, wydatków, dotacji, stanu należności i zobowiązań, 

nadwyżki, deficytu oraz z wykonania budżetu. 

4. Sporządzanie sprawozdań z ruchu środków trwałych. 

5. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach dotyczących gospodarki finansowej. 

6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym. 

7. Badanie operacji gospodarczych z punktu widzenia gospodarności, rzetelności i prawidłowości 

wszelkich dokumentów. 

8. Dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową. 

9. Przygotowanie dokumentów finansowych do zapłaty. 

10. Sprawowanie nadzoru nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy. 

11. Nadzór i koordynacja działań referatu finansowego. 

12. Przeprowadzanie kontroli z wykonywanych zadań na stanowiskach referatu finansowego. 

13. Sprawowanie nadzoru nad właściwym przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji. 

14. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej. 

15. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie gospodarki finansowej. 

16. Prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych 

Gminy. 

17. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników 

Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne              

za gospodarowanie środkami publicznymi, w tym przekazywanymi podmiotom spoza sektora 

finansów publicznych.  

18. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia mienia gminnego. 

19. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym oraz bankiem 

wykonującym obsługę kasową. 

 

§ 14 

Do zadań pracowników zatrudnionych w referacie finansowym należy: 

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej (oznaczenie komórki organizacyjnej FN) 

1. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości budżetowej Urzędu. 

2. Ewidencjonowanie zaangażowania. 

3. Okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych wydatków budżetowych. 

4. Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, 

wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont. 

5. Terminowe rozliczanie zobowiązań finansowych. 

6. Dokonywanie przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich płatności. 
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7. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych  i wartości 

niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz czuwanie 

nad terminowym i prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych 

jednostki oraz jej wycena.  

8. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania. 

9. Prowadzenie spraw dot. wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego pracowników Urzędu              

oraz innych osób wykonujących zadania na podstawie umów. 

10. Prowadzenie rozliczeń z ZUS, US i PFRON. 

11. Ewidencja wydatków z podziałem na środki własne i środki z udziałem funduszy strukturalnych. 

 

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (oznaczenie komórki organizacyjnej PO) 

1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego 

i leśnego. 

2. Prowadzenie postępowania w sprawie udzielania ulg i zwolnień podatkowych. 

3. Przeprowadzanie kontroli i czynności sprawdzających. 

4. Wydawanie zaświadczeń. 

5. Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.  

6. Prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących udzielania pomocy publicznej. 

7. Prowadzenie postępowania w sprawie wniosków składanych do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

8. Prowadzenie obsługi kasowej urzędu zgodnie z instrukcją kasową obowiązującą w Urzędzie. 

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji (oznaczenie komórki organizacyjnej KW) 

1. Księgowanie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności niepodatkowych. 

2. Windykacja należności gminy oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie. 

3. Rozliczanie inkasentów z poboru podatków, opłat i należności niepodatkowych. 

4. Wystawianie faktur VAT. 

5. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu. 

6. Wypełnianie i składanie do US deklaracji VAT. 

7. Prowadzenie postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego i energetycznego. 

8. Wystawianie zaświadczeń. 

 

§ 15 

Do zadań pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy należy: 

 

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i kadr (oznaczenie komórki organizacyjnej OR) 

1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie. 
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2. Przygotowanie umów o pracę oraz świadectw pracy. 

3. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych 

i odpraw. 

4. Prowadzenie ewidencji urlopów. 

5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy. 

6. Umożliwienie zapoznania się pracowników z obowiązującymi przepisami dot. zasad i form 

postępowania w sprawach stanowiących tajemnicę państwową i służbową, bezpieczeństwem 

informacji i ochrony danych osobowych oraz ze Statutem Gminy, regulaminami, instrukcjami. 

Przyjęcie oświadczenia o zapoznaniu się z ww. przepisami.   

7. Nadzór nad terminowością wstępnych i kontrolnych badań lekarskich. 

8. Techniczna i organizacyjna obsługa sekretariatu. 

9. Skanowanie dokumentów do publikacji w BIP. 

10. Przyjmowanie, rejestrowanie i nadawanie korespondencji. 

11. Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących. 

12. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta i rejestru zawartych umów cywilnych. 

13. Prowadzenie ewidencji pieczęci stosowanych w Urzędzie. 

14. Prowadzenie ewidencji kluczy. 

15. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych. 

16. Prowadzenie spraw dotyczących prenumeraty czasopism, opłat za radioodbiorniki i telefony.  

17. Planowanie zaopatrzenia w materiały biurowe. 

18. Obsługa poczty elektronicznej (ePUAP). 

19. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywnej polityki rynku pracy. 

20. Organizacja prac interwencyjnych, publicznych, społecznie użytecznych, stażu pracy i praktyk. 

21. Nadzór nad wykonywaniem prac społecznych przez osoby skierowane przez Sąd Okręgowy.  

22. Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym. 

23. Prowadzenie archiwum zakładowego. 

24. Obsługa organizacyjna Rady Gminy. 

25. Techniczne opracowywanie projektów i publikacja uchwał. 

26. Prowadzenie rejestru uchwał. 

27. Organizacja i obsługa posiedzeń Rady Gminy. 

28. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Gminy. 

29. Prowadzenie rejestru wniosków i interpretacji radnych. 

30. Nadzór nad ogłaszaniem uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania 

z wykonania budżetu. 

31. Nadzór nad Gminną Salą Obrad. 

32. Przyjmowanie i publikacja oświadczeń majątkowych. 
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Stanowisko ds. promocji gminy i turystyki (oznaczenie komórki organizacyjnej KPT)  

1. Podejmowanie działań w celu promocji Gminy. 

2. Administrowanie oficjalną stroną gminy – www.osiek.gda.pl, BIP i portalem społecznościowym. 

3. Redagowanie Informatora Osieckiego. 

4. Współdziałanie z instytucjami w zakresie promocji zdrowia i realizacji programów zdrowotnych. 

5. Prowadzenie ewidencji kąpielisk. 

6. Przygotowanie, organizacja i nadzór miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 

7. Tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. 

8. Organizacja imprez kulturalnych. 

9. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zawiadomień o organizowanych na terenie 

Gminy imprezach artystycznych i rozrywkowych, odbywających się poza stałą siedzibą 

organizatora albo w sposób objazdowy oraz przygotowywanie decyzji o zakazie odbycia imprezy 

artystycznej lub rozrywkowej. 

10. Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem przez organizatorów imprez porządku i bezpieczeństwa 

11. Wspomaganie i koordynowanie działalności świetlic w zakresie wypełniania przez nie zadań 

statutowych. 

12. Nadzór, utrzymanie i wyposażenie placów zabaw. 

13. Prowadzenie ewidencji pół biwakowych, odpowiednie ich zaszeregowanie i nadzór. 

14. Prowadzenie ewidencji obiektów innych niż hotelarskich, w których są świadczone usługi 

hotelarskie i nadzór nad tymi obiektami. 

15. Nadzór nad siecią szlaków turystycznych. 

16. Prowadzenie zadań związanych z turystyką i agroturystyką. 

17. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych                  

oraz zmiany struktury ich spożywania. 

18. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu 

spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania 

powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym 

zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 

19. Wspieranie organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, 

oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom,                    

jak również zapewnienie warunków sprzyjających działaniu tych organizacji. 

20. Współdziałanie z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi 

w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

21. Obsługa organizacyjna i biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

22. Opracowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

23. Wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. 
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24. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem. 

25. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej. 

26. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. 

27. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

28. Opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 

29. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych i nadzór nad uprawami. 

30. Współpraca ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”. 

31. Prowadzenie ewidencji grobów, cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej oraz nadzór 

nad ich stanem.  

32. Koordynowanie działań i pomoc sołectwom w sprawach funduszu sołeckiego. 

33. Opracowywanie projektu programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

34. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

35. Prowadzenie ewidencji zabytków. 

36. Przygotowanie projektu gminnego programu opieki nad zabytkami. 

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i rozwoju sportu (oznaczenie komórki organizacyjnej OB) 

1. Prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. 

2. Wydawanie zaświadczeń, udostępnianie danych z ww. rejestrów. 

3. Nadzór nad dyscypliną meldunkową i współdziałanie w tym zakresie z organami policji. 

4. Prowadzenie prac związanych z nadawaniem i upowszechnianiem numeru ewidencyjnego. 

5. Sporządzanie wykazów przedpoborowych oraz wykazów dla szkół, placówek służby zdrowia 

i innych uprawnionych jednostek. 

6. Prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców. 

7. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych. 

8. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związkami sportowymi. 

9. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. 

10. Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych. 

11. Nadzór nad bazą sportowo-rekreacyjną i jej udostępnianiem. 

12. Realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ramach imprez sportowych. 

13. Organizacja dowozów uczniów do szkół i opieki w czasie dowozu dzieci. 

14. Prowadzenie ewidencji kierowców dowożących dzieci do szkoły. 
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15. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie kart drogowych kierowców wozów pożarniczych 

zatrudnionych w jednostkach OSP. 

16. Prowadzenie postępowania w sprawie: 

a.   dofinansowania kosztów przejazdu ucznia, 

b.   dofinansowania pobytu dzieci w przedszkolach, 

c.   udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

d. dofinansowania kosztów kształcenia ze środków Funduszu Pracy przy uwzględnieniu 

przepisów dot. pomocy de minimis. 

 

Stanowisko ds. obsługi USC, zarządzania kryzysowego i dróg gminnych (oznaczenie komórki 

organizacyjnej SC) 

1. Prowadzenie rejestru stanu cywilnego. 

2. Rejestracja stanu cywilnego. 

3. Występowanie o nadanie numeru PESEL. 

4. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego tj. odpisów zupełnych i odpisów skróconych 

aktów stanu cywilnego, zaświadczeń. 

5. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem w sprawach dotyczących zgromadzeń. 

6. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 

oraz sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem przez organizatorów imprez porządku 

i bezpieczeństwa. 

7. Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej i planowania obronnego. 

8. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz uczestniczenie 

w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej. 

9. Prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia 

kwalifikacji wojskowej. 

10. Prowadzenie spraw w zakresie akcji kurierskiej w czasie pokoju i na wypadek wojny. 

11. Prowadzenie spraw w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. 

12. Prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego na terenie gminy. 

13. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

na obszarze gminy. 

14. Organizowanie, koordynowanie i współpraca z OSP z terenu Gminy. 

15. Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych. 

16. Planowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i kontrola stanu dróg gminnych. 

17. Koordynowanie "akcją zima" i podejmowanie niezbędnych działań dla prawidłowego 

jej przygotowania i przebiegu. 

18. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz uzgodnienia w tym 

zakresie. 
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19. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów. 

20. Współpraca z właściwymi organami w sprawach oznakowania dróg i instalacji urządzeń 

ostrzegawczych oraz przystanków komunikacyjnych. 

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa (oznaczenie komórki organizacyjnej 

OS) 

1. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2. Prowadzenie ewidencji: 

 a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu 

opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

 b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się 

komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części  oraz prowadzenie ewidencji wydanych i cofniętych zezwoleń. 

4. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości. 

5. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań składanych przez podmioty obowiązane do składania 

sprawozdań. 

6. Sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań, wykazów i analiz. 

7. Nadzór nad realizacją obowiązku zapewnienia utrzymania porządku i czystości w gminie oraz 

prowadzenie postępowania w przypadku niewykonania obowiązków wynikających z ustawy. 

8. Nadzór nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.  

9. Nadzór nad gospodarowaniem wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

a w szczególności kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz 

zarządzanie zasobami wodnymi. 

10. Prowadzenie postępowania w przypadku zmiany stanu wody na gruncie i szkodliwego                      

jej wpływu na grunty sąsiednie.  

11. Zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruntach. 

12. Przygotowanie i przekazywanie dokumentacji oraz przedkładanie informacji dotyczących działań 

prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

13. Współpraca z innymi organami w ochronie przed powodzią i ochronie przed suszą. 

14. Wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat na wycięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości 

oraz wymierzanie kar pieniężnych za ich samowolne usuwanie. 

15. Nadzór, zakładanie i utrzymanie gminnych terenów zieleni i zadrzewień. 

16. Opiniowanie planów ochronnych dla różnych form ochrony przyrody. 



 13 

17. Prowadzenie postępowania w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne. 

18. Przygotowanie opinii w sprawie uznania lasu za ochronny. 

19. Prowadzenie postępowania dot. wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 

do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy. 

20. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi 

instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. 

21. Czasowe odbieranie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi i przekazanie zgodnie z ustawą oraz 

przygotowanie decyzji w tym zakresie. 

22. Wydawanie lub cofnięcie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy 

uznawanej za agresywną. 

23. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. 

24. Przygotowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 

25. Prowadzenie spraw bhp pracowników Urzędu, przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz 

dokumentacji wypadków przy pracy. 

26. Prowadzenie spraw w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. 

27. Przygotowanie opinii w sprawie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców 

obwodów łowieckich. 

28. Przygotowanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich. 

29. Współdziałanie z dzierżawcami, zarządcami obwodów łowieckich i nadleśniczymi w sprawach 

związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony 

i hodowli zwierzyny. 

30. Zawiadamianie właściwego organu o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno. 

31. Prowadzenie mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia 

za szkody. 

 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i funduszy europejskich 

(oznaczenie komórki organizacyjnej GK) 

1. Podejmowanie i organizowanie działań mających na celu pozyskanie środków finansowych 

z funduszy krajowych i Unii Europejskiej. 

2. Gospodarowanie zasobem nieruchomości, stanowiącym własność Gminy Osiek. 

3. Nadzór nad terminowym przeprowadzaniem badań i kontroli stanu technicznego, remontów 

i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego. 

4. Prowadzenie książki obiektu budowlanego. 

5. Sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska i sporządzanie raportów z ich wykonania. 
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6. Wydawanie opinii w sprawie projektu uchwały sejmiku województwa pomorskiego                       

dot. programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych. 

7. Sporządzanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 

i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. 

8. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 

objętym właściwością organu i występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 

o podjęcie działań, jeżeli stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska. 

9. Przygotowanie projektu decyzji o usunięciu odpadów z miejsca do tego nie przeznaczonego. 

10. Opiniowanie planów dot. gospodarowania odpadami. 

11. Realizowanie zadań określonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 

i innych programach mających na celu ochronę środowiska. 

12. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze 

gminy. 

13. Nadzór i planowanie oświetlenia miejsc publicznych, dróg gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych. 

14. Planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję 

rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. 

15. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe. 

16. Nadzór nad urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w celu realizacji dostaw wody 

w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków 

w sposób ciągły i niezawodny, przeprowadzanie przeglądów i napraw. 

17. Prowadzenie postępowania w sprawie warunków przyłączania nieruchomości do sieci. 

18. Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z odbiorcą usług. 

19. Przeprowadzanie kontroli urządzeń pomiarowych, wodomierza głównego lub wodomierzy 

zainstalowanych przy punktach czerpalnych. 

20. Kontrola jakości wody. 

21. Sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci. 

22. Opracowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

23. Opracowanie wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych. 

24. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf. 

25. Dokonywanie odczytu wskazań urządzeń pomiarowych i wystawianie faktur. 

26. Prowadzenie ewidencji poboru wody i odprowadzania ścieków. 
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Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego (oznaczenie komórki organizacyjnej 

BUA) 

1. Prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania: 

a. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

b. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

c. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

d. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę. 

3. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocena postępów w opracowywaniu 

planów miejscowych. 

4. Postępowanie w sprawie odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz opłat 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

5. Prowadzenie postępowania w sprawie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych 

dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości. 

6. Prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, ustalanie numerów 

porządkowych nieruchomości. 

7. Zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

8. Umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz 

tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości. 

9. Prowadzenie postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

10. Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji gminnych. 

11. Sprawdzanie i weryfikacja projektów inwestycyjnych. 

12. Koordynacja i nadzór nad realizowanymi inwestycjami. 

13. Współpraca z projektantami inwestycji oraz wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie 

inwestycyjnym. 

14. Odbiory wykonywanych robót i ich kwalifikacja do zapłaty. 

15. Przekazanie inwestycji do użytkowania. 

16. Udział w rozliczaniu inwestycji. 

17. Prowadzenie dokumentacji przetargowej dla inwestycji oraz udział w pracach komisji 

przetargowej. 

 

§ 16 

Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi należy: 

1. Bieżące utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenie Gminy. 

2. Utrzymanie trawników, terenów zielonych, przycinanie drzew i krzewów. 

3. Sprzątanie i utrzymanie w czystości chodników. 

4. Wykonywanie napraw i konserwacja budynków gminnych. 
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5. Wykonywanie prac remontowych. 

6. Wykonywanie napraw i utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym. 

7. Nadzorowanie realizacji decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 

8. Konserwacja i obsługa pieca c.o. 

9. Nadzór i kontrola nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych, 

interwencyjnych  oraz społecznie- użytecznych. 

10. Rozliczanie kart drogowych wydawanych kierowcy  i kart pracy sprzętu używanego przez 

podległych temu stanowisku pracowników. 

11. Dbałość o estetykę i porządek na terenach gminnych. 

12. Obsługa oczyszczalni ścieków. 

13. Obsługa sali gimnastycznej. 

14. Obsługi hydroforni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

§ 17 

Do zadań wszystkich pracowników należy: 

1. Znajomość i przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o samorządzie 

gminnym, Statutu Gminy Osiek i innych przepisów prawa regulujących pracę na stanowisku. 

2. Znajomość i przestrzeganie zarządzeń Wójta, procedur, wewnętrznych regulaminów i instrukcji. 

3. Współdziałanie z Radą Gminy, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi. 

4. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć mogących usprawnić organizację Urzędu. 

5. Oszczędne dysponowanie publicznymi środkami finansowymi. 

6. Zachowanie się z godnością w pracy i poza nią. 

7. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami Urzędu, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami. 

8. Sprawne, sumienne, bezstronne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków. 

9. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

10. Dochowanie tajemnicy służbowej chronionej ustawowo. 

11. Przygotowanie projektów uchwał, decyzji, zarządzeń, umów, postanowień i regulaminów 

dotyczących spraw prowadzonych na stanowisku. 

12. Sporządzanie sprawozdań, opinii, wykazów i analiz. 

13. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 

14. Opracowanie i przekazanie do BIP i na tablicę ogłoszeń, wykazów i innych materiałów, 

wymagających publikacji. 

15. Przygotowywanie i przekazywanie zbioru dokumentów do archiwizacji. 

16. Udział w pracach związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, samorządowymi 

i organizacją referendów i spisów. 

17. Przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych na stanowisku pracy. 



 17 

§ 18 

1. Pracownicy Urzędu obowiązani są przestrzegać zasady podporządkowania służbowego 

wynikającego z niniejszego regulaminu. 

2. Pracownicy na swoich stanowiskach wykonują zadania określone w zakresie czynności oraz 

nałożone na nich niniejszym regulaminem. 

3. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków działają w granicach prawa 

oraz są zobowiązani do ścisłego jego przestrzegania. 

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

5. Zakupy dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi 

zamówień publicznych i Regulaminu Zamówień Publicznych. 

6. Zabrania się pracownikom wynoszenia akt, jakichkolwiek narzędzi pracy oraz wprowadzania 

do pomieszczeń Urzędu, po godzinach pracy, osób niezatrudnionych w Urzędzie. 

7. Po zakończeniu pracy pracownicy są zobowiązani do zabezpieczenia pomieszczeń biurowych, 

a klucze pozostawiać w miejscu do tego wyznaczonym. 

8. W czasie nieobecności pracownika, sprawy prowadzone przez niego prowadzi wyznaczony przez 

Wójta lub Zastępcę Wójta pracownik. 

 

§ 19 

1. W godzinach pracy Urzędu pracownik powinien być obecny na swoim stanowisku pracy. 

2. Fakt spóźnienia pracownika do pracy wymaga osobistego wyjaśnienia przyczyn spóźnienia 

Wójtowi. 

3. Pracownik, który w godzinach pracy Urzędu przebywa poza swoim stanowiskiem pracy 

zobowiązany jest poinformować współpracownika o miejscu swojego pobytu i czasie powrotu. 

W przypadku, gdy w danym pomieszczeniu pracuje sam, obowiązany jest zamieścić na drzwiach 

pokoju informację o tym, kto go zastępuje oraz numer pokoju, w którym załatwia się sprawy 

w ramach zastępstwa. 

4. Załatwianie w godzinach pracy prac innych niż służbowe dopuszczalne jest wyłącznie 

w granicach i na zasadach określonych w kodeksie pracy i przepisach szczególnych. 

5. Każde wyjście z Urzędu w sprawach osobistych, po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta, winno 

być odnotowane w ewidencji wyjść. 

6. Praca poza godzinami urzędowania może być wykonywana tylko za zgodą Wójta. 

 

§ 20 

1. Wyjazdy pracowników w sprawach służbowych poza miejsce stałej pracy mogą odbywać się 

na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, wydanego przez Wójta. 

2. Ewidencję poleceń wyjazdu służbowego prowadzi pracownik sekretariatu. 
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§ 21 

1. Rozpoczynając urlop wypoczynkowy pracownik winien, w miarę możliwości podać miejsce 

pobytu na urlopie. 

2. Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien załatwić wszystkie terminowe sprawy. Jeżeli jest 

to niemożliwe, przekazuje je do załatwienia zastępującemu go pracownikowi. 

3. Przesunięcie terminu urlopu lub odwołanie z urlopu może nastąpić z ważnych przyczyn 

w okolicznościach przewidzianych w kodeksie pracy. 

 

§ 22 

Naczelną zasadą Urzędu jest: 

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

2. Wyczerpujące udzielanie informacji o sposobie załatwienia danej sprawy, o stanie wniesionych 

przez nich spraw oraz o przysługujących im środkach odwoławczych. 

3. Załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki, a gdy nie jest to możliwe ze względu na stopień ich 

złożoności zawiadamiać strony o przyczynie zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. 

4. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia ich pilności. 

5. Z reguły obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Załatwienie ustne może być stosowane 

wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy nie stoją temu na przeszkodzie. 

Z czynności należy sporządzić notatkę służbową. 

 

§ 23 

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

 

§ 24 

1. Upoważnienia i pełnomocnictwa udzielane przez Wójta rejestrowane są w rejestrze wydanych 

upoważnień i pełnomocnictw. 

2. Upoważnienia i pełnomocnictwa dołącza się do akt osobowych poszczególnych pracowników. 

 

§ 25 

1. Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Wójta, Sekretarza lub Zastępcę Wójta 

w godzinach pracy Urzędu oraz w każdą środę tygodnia w od godz. 15.00 do godz. 16.00 

po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.  

2. Skargi i wnioski przyjmuje, koordynuje ich rozpatrywanie oraz prowadzi rejestr skarg 

i wniosków Zastępca Wójta. 

3. Skargi i wnioski rozpatruje Wójt lub Zastępca Wójta. 

4. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać 

ją niezwłocznie Zastępcy Wójta. 
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5. Skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane zgodnie z zasadami określonymi 

w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 

Nr 5 poz. 46). 

 

§ 26 

1. Pieczęcie urzędowe i pieczątki rejestrowane są w rejestrze pieczęci i pieczątek, prowadzonym 

przez pracownika Sekretariatu. 

2. Pracownik, z którym rozwiązana została umowa o pracę jest zobowiązany rozliczyć się 

z pobranych pieczęci. 

3. Zamówienie na pieczęcie i pieczątki należy składać w Sekretariacie. Zlecenie wykonania 

podpisuje Wójt. 

4. Do osób dysponującymi pieczęciami i pieczątkami należy przechowywanie ich pod zamknięciem 

i zabezpieczenie przed kradzieżą. 

 

§ 27 

1. Wszystkie pisma wychodzące z Urzędu podpisywane są przez Wójta. 

2. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma w ramach posiadanych kompetencji 

i udzielonych przez Wójta upoważnień. 

3. W przypadku nieobecności Wójta pisma wychodzące podpisuje z upoważnienia Zastępca Wójta 

lub Sekretarz.  

 

§ 28 

1. Wszelka korespondencja wpływająca do Urzędu przyjmowana jest w sekretariacie. 

2. Pracownik sekretariatu otwiera wszystkie przesyłki wpływające za wyjątkiem: 

2.1. adresowanych imiennie, 

2.2. przetargowych. 

3. Korespondencja przychodząca rejestrowana jest w dzienniku korespondencji przychodzącej.  

4. Wójt dekretuje korespondencję na stanowiska umieszczając odpowiednie dyspozycje dotyczące 

sposobu załatwienia sprawy. 

5. Korespondencja wychodząca z Urzędu rejestrowana jest w dzienniku korespondencji 

wychodzącej. Przesyłki polecone oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru winny mieć na 

kopercie uwidoczniony numer ze spisu spraw oraz symbol komórki organizacyjnej. 

6. Korespondencję wychodzącą zakopertowaną i zaadresowaną należy składać w sekretariacie           

do godziny 13:00. 
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§ 29 

1. Projekty uchwał przygotowują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu. 

2. Po uzyskaniu akceptacji radcy prawnego, projekt uchwały składany jest do Sekretariatu. 

3. Pracownik Sekretariatu przekształca projekt na format elektroniczny i przedkłada radcy 

prawnemu w celu umieszczenia adnotacji o braku uwag formalno – prawnych. 

4. Projekty zarządzeń przygotowują Zastępca Wójta, Sekretarz lub Skarbnik.  

5. Rejestr uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta prowadzi pracownik sekretariatu. 

 

§ 30 

1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuje Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik.  

2. W Urzędzie funkcjonuje kontrola zarządcza zgodna ze standardami określonymi w Komunikacie 

Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 

sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF. Nr 15 poz. 84) i zgodnie z Regulaminem Kontroli 

Zarządczej zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 maja 2011 r. 

3. Rejestr kontroli zewnętrznych prowadzi Sekretarz lub Zastępca Wójta. 

 

§ 31 

1. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie określa 

Instrukcja Kancelaryjna stanowiąca załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 

ze zm.) 

2. Sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w Urzędzie i do niego 

napływającej określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, stanowiący załącznik nr 3                                

do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego oraz szczegółowe zasady i tryb 

postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym określa Instrukcja Archiwalna 

stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 oraz Instrukcja Archiwalna 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu 

postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy Osiek, stanowiąca załącznik nr 1                           

do Zarządzenia nr 66/2010 Wójta Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia do użytku instrukcji archiwalnej.  


