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         Załącznik Nr 1 

         Do zarządzenia Nr 15/2016 

         Wójta Gminy Sieradz  

         z dnia  6 maja 2016r.  

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sieradz, zwany dalej „Regulaminem” określa 

organizację i zasady działania Urzędu Gminy Sieradz, zwanego dalej „Urzędem” oraz zakresy 

spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.  

§ 2 

1. Siedzibą Urzędu jest miasto Sieradz. 

2. Urząd mieści się w budynku, przy ul. Armii Krajowej 5. 

§ 3 

1. Urząd działa na podstawie następujących aktów prawnych: 

1) Ustawy o samorządzie gminnym; 

2) Ustawie o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi-

nistracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa; 

3) Ustawy- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; 

4) Ustawy o pracownikach samorządowych; 

5) Ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego; 

6) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych;  

7) Statutu Gminy Sieradz; 

8) Niniejszego Regulaminu; 

9) Innych przepisów szczególnych.  
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§ 4 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:  

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Sieradz; 

2) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Sieradz; 

3) Radzie - rozumie się Radę gminy Sieradz.  

4) Komisjach - rozumie się przez to Komisję Rady Gminy Sieradz; 

5) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Sieradz; 

6) Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Gminy Sieradz; 

7) Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Gminy Sieradz; 

8) Kierowników Referatów – rozumie się przez to Kierowników Referatów 

Gminy Sieradz 

 

§ 5  

Urząd jest jednostką organizacyjną gminy, przy pomocy, której Wójt realizuje zadania własne 

określone ustawami, Statutem Gminy Sieradz, uchwałami Rady Gminy oraz zadania zlecone  

z zakresu administracji publicznej przekazane gminie z mocy przepisów powszechnie 

obowiązujących, a także na drodze porozumień z właściwymi organami administracji 

publicznej. 

 

§ 6 

 

1. W urzędzie obowiązuje instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt dla 

organów Gminy ustanowiona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.  

z 2011roku Nr 14. poz. 67 ze zmianami).  

2. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania  
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§ 7 

Szczegółowy czas pracy Urzędu określa „Regulamin Pracy” wprowadzony Zarządzeniem 

Wójta.  

 

Rozdział II 

Kierownictwo Urzędu Gminy  

§ 8 

 

1. Kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt zwany dalej ,,Wójtem”; 

2. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy  

i Kierowników Referatów  

3. Wójt wykazuje uprawnienia pracodawcy do wszystkich pracowników Urzędu  

i kierowników jednostek organizacyjnych.  

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu 

Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 9 

Wójt 

 

1. Do zadań Wójta jako Kierownika Urzędu, w szczególności należy: 

1) organizowanie i kierowanie pracami Urzędu; 

2) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz i kierowanie bieżącymi sprawami Gminy; 

3) kierowanie polityką kadrową i placową Urzędu oraz nadzór nad prowadzeniem 

spraw wynikających ze stosunku do pracy;  

4) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji 

publicznej; 

5) upoważnienie Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Referatów, samodzielnych 

stanowisk oraz pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji 
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administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji 

publicznej;  

6) upoważnienie Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Referatów, samodzielnych 

stanowisk oraz pracowników Urzędu do wykonywania w swoim imieniu innych 

czynności wynikających z przepisów prawa lub aktów wewnętrznych;  

7) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy; 

8) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał;  

9) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów, 

instrukcji, okólników itp.); 

10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do 

pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek 

administracyjnych z wyłączeniem spraw przekazanych ustawami do 

kompetencji innych organów; 

11) zatwierdzanie zakresów czynności Sekretarza, Skarbnika, Kierowników 

Referatów oraz pozostałych pracowników; 

12) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi 

Urzędu;  

13) kierowanie Obroną Cywilną Gminy 

14) reprezentowanie Gminy i jej organów w postepowaniu sądowym  

i administracyjnym a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami 

administracji rządowej.  

15) załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych:  

16) koordynowanie opracowania projektów rozwoju gospodarczego gminy. 

17) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych  

o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów; 

18) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych na 

terenie gminy. 

19) składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z prac Wójta w okresie 

międzysesyjnym;  

20) przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków; 

21) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie  

i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego; 

22) zarządzanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof; 

23) organizacja i kierowanie procesem przygotowań obrony państwa; 
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24) organizowanie i odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych oraz 

ochrony danych osobowych w przypadku nie powołania ABI; 

25) wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta innymi 

szczególnymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy. 

 

2. Nadzór nad komórkami organizacyjnymi sprawuje Wójt przy pomocy Sekretarza  

i Skarbnika oraz Kierowników Referatów.  

3.  Pod bezpośrednim nadzorem Wójta pozostają:  

1) Radcy Prawni; 

2) Referat Rozwoju Gospodarczego; 

3) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych 

4) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, promocji Gminy oraz 

prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej. 

4. W celu zapewnienia realizacji zadań o szczególnym znaczeniu dla Gminy, Wójt może 

w drodze zarządzania powołać zespół zadaniowy (komisję) lub pełnomocnika. W skład 

zespołów zadaniowych (komisji) mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza 

Urzędu.  

 

§ 10 

Sekretarz Gminy - OR 

 

1. Zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania urzędu oraz odpowiada za prawidłowe 

wykonywanie zadań objętych zakresem działania.  

2. Wykonuje zadania zgodnie z zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem  

i poleceniami Wójta.  

3. Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:  

1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania biura zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa: 

2) organizacja pracy biura i koordynowanie zadań podejmowanych przez 

poszczególne stanowiska pracy; 
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3) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego, zakresów działań  

i kompetencji poszczególnych Referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy; 

4) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi 

gminy; 

5) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania 

spraw obywateli; 

6) współpraca z Rada i Komisjami w zakresie realizacji zadań; 

7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, oświadczeń 

oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy: 

8) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników 

samorządowych; 

9) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy; 

10) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od kierowników referatów i jednostek 

organizacyjnych oraz pracowników Urzędu wydających decyzje 

administracyjne;  

11) wydawanie wszelkich zaświadczeń i oświadczeń urzędowych; 

12) zgłaszanie inicjatyw dotyczących rozwoju gospodarczego i społecznego gminy; 

13) realizacja zadań związanych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości; 

14) prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk zawodowych, stażów 

oraz prac interwencyjnych; 

15) wykonywanie zadań urzędnika wyborczego; 

16) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie; 

17) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał i zarządzeń Wójta; 

18) zapewnienie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach 

zapewnianych przez Urząd; 

19) kompletowanie protokołów z kontroli zewnętrznej oraz nadzór nad zaleceniami 

pokontrolnymi; 

20) prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Spraw Samorządowych 

Obywatelskich i Społecznych oraz pracownikami obsługi (sprzątaczki). 
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§ 11 

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu 

 

1. Do zadań Skarbnika Gminy należy: 

1) opracowywanie projektów budżetu gminy; 

2) planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, 

wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z innych opłat); 

3) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań 

pieniężnych; 

4) inwestowanie środków finansowych Gminy zgodnie z wytycznymi Rady 

Gminy; 

5) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu; 

6) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy  

i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy; 

7) prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy; 

8) opracowywania projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie; 

9) prowadzenie ewidencji kredytów budżetowych; 

10)  współdziałanie z właściwymi Urzędami Skarbowymi w zakresie planowania  

i wykonywania dochodów budżetowych; 

11)  nadzór i kontrola finansowa podległych jednostek; 

12)  prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 

a w szczególności: 

a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania  

i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg 

operacji gospodarczych, 

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu 

kalkulacji wynikowej kosztów, wykonywanych zadań  

i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:  

–  terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych; 

–  ochronę mienia będącego w posiadaniu gminy oraz terminowe  

i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to 

mienie; 

–  prawidłowe terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;  
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c) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi 

zasadami polegającymi na: 

–  wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami 

dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami poza- 

budżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji gminy; 

–  zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawie- 

ranych przez gminę; 

–  przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości 

pieniężnych; 

–  zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia 

roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań; 

–   opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych 

przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczegól- 

ności: zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów 

(dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania 

inwentaryzacji; 

–    wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania 

budżetu i jego zmian; 

–  opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania 

budżetu i ich analiz, 

13)  prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad Referentem Finansowym.  

 

 

Rozdział III 

Organizacja Urzędu 

§ 12 

Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie 

powierzonych zadań.  
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§ 13 

1. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Zakres obowiązków komórek organizacyjnych określa punkt Rozdziału IV 

niniejszego regulaminu.  

 

§ 14 

W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, 

które przy oznakowaniu akt używają symboli:  

1. Referat Spraw Samorządowych, Obywateli i Społecznych – SO 

1) Kierownik Referatu – kadry i oświata, 

2) dwa stanowiska pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz 

archiwum, 

3) stanowisko ds. działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych, 

stypendiów szkolnych oraz ochrony zdrowia, 

4) stanowisko ds. obsługi rady i prowadzenia sekretariatu Wójta, 

5) stanowisko ds. punktu obsługi interesanta.  

2. Referat Finansowy – F 

1) Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu, 

2) dwa stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej, 

3) dwa stanowiska ds. płac, 

4) kasjer,  

5) stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, 

6) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, 

7) stanowisko pracy ds. podatków od środków transportowych, windykacji 

należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3. Referat Rozwoju Gospodarczego – RG  

1) Kierownik Referatu – rolnictwo, łowiectwo, ochrona środowiska,  

2) stanowisko pracy ds. inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,  

3) stanowisko pracy ds. modernizacji, remontów i utrzymania dróg, wodociągów  

i kanalizacji,  
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4) stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku  

w gminie 

5) stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i warunków zabudowy,  

6) stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz rozliczania 

dotacji;  

7) stanowisko pracy ds. mienia komunalnego, nazewnictwa miejscowości, ulic  

i nadawania numerów domów, 

8) stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej, kultury, kultury fizycznej  

i transportu 

4. Samodzielne stanowiska pracy 

1) pełnomocnik ochrony informacji niejawnych do spraw obrony i zarządzania 

kryzysowego oraz informatyzacji urzędu – OIC 

2) stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, promocji gminy oraz obsługa 

strony internetowej urzędu oraz BIP – ZFU, 

3) radcy prawni – RP. 

5. Pracownicy obsługi: 

1) dwie sprzątaczki, 

2) robotnik gospodarczy, 

3) kierowca autobusu szkolnego, 

4) kierowca - operator równiarki, 

5) kierowca - operator koparko - ładowarki, 

6) Komendant Gminny OSP. 
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Rozdział IV 

Zadania kierowników. 

Samodzielnych stanowisk 

i poszczególnych komórek organizacyjnych 

 

§ 15 

 

1. Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają zgodne z prawem wykonywanie 

przypisanych zadań, a w szczególności odpowiadają bezpośrednio za:  

1) prawidłową organizację pracy, 

2) właściwe wykorzystanie środków niezbędnych do realizacji zadań; 

3) prowadzenie dokumentacji i zapewnienie jej prawidłowego obiegu; 

4) nadzór nad ochroną mienia w referacie; 

5) kontrolę pracy podległych pracowników: 

6) opracowanie zakresów czynności i odpowiedzialności podległym służbowo 

pracownikom; 

7) zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór 

nad przestrzeganiem przez nich postanowień regulaminu pracy, przepisów bhp 

i ppoż. oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych; 

8) wnioskowanie w sprawie obsady stanowisk; 

9) sporządzanie projektów aktów normatywnych Rady Gminy, Wójta oraz innych 

materiałów przedkładanych tym organom; 

10)  realizacja uchwał Rady Gminy oraz składanie okresowych sprawozdań w tym 

zakresie; 

11)  sporządzanie planów finansowych do projektu budżetu Gminy w części 

dotyczącej zadań danej komórki organizacyjnej oraz współpraca ze 

Skarbnikiem w tym zakresie, 

12)  rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych, posłów  

i senatorów; 

13)  współudział w wykonywaniu zadań wynikających z przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 
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14)   usprawnianie organizacji, metod i form pracy oraz podejmowanie działań na 

rzecz usprawnienia pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem;  

15)   przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków; 

16)   prowadzenie w zakresie swojej właściwości i posiadanych upoważnień 

postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

administracji publicznej; 

17)   sporządzanie sprawozdać GUS, analiz i bieżącej informacji o realizacji 

powierzonych im zadań; 

18)   wykonywanie zadań obrony cywilnej zgodnie z zasadami określonymi  

w odrębnych przepisach; 

19)   prowadzenie kontroli w zakresie ustalonym przez Wójta w jednostkach organi- 

zacyjnych gminy; 

20)   nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie właściwości   

merytorycznej stanowisk pracy; 

21)  przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej; 

22)  prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowanie projektów 

decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej  należących do 

kompetencji Wójta; 

23)  planowanie i realizacja dochodów i wydatków gminy w zakresie powierzonych 

zadań; 

24)  kontrola merytoryczna faktur, rachunków w zakresie prowadzonych spraw; 

25)  współdziałanie z kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych 

Gminy; 

26)  współpraca z Komisjami w zakresie realizowanych zadań; 

27)  współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za zamówienia publiczne  

w zakresie wykonywania zadań; 

28)  współuczestnictwo przy opracowywaniu planów i programów oraz realizacji 

zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony środowiska; 

29)  współdziałanie w zakresie organizacji przygotowań i przeprowadzania 

wyborów powszechnych, referendów, konsultacji i zebrań wiejskich; 

30)  merytoryczny nadzór nad treścią danych umieszczonych w gminnym 

Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie swojego działania; 

2. Do obowiązków osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach należą czynności 

wymienione w ust. 1. pkt. 1 do 3 oraz od pkt 9 do pkt. 30. 
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§ 16 

Referat Spraw Samorządowych, Obywatelskich i Społecznych 

 

1. W skład Referatu Samorządowego, Obywatelskiego i Społecznego wchodzą 

następujące stanowiska:  

1) Kierownik Referatu - realizacja zadań oświatowych i kadry; 

2) dwa stanowiska pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz 

archiwum;  

3) stanowisko ds. działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych, 

stypendiów szkolnych oraz ochrony zdrowia; 

4) stanowisko ds. obsługi rady i prowadzenia sekretariatu Wójta; 

5) stanowisko ds. punktu obsługi interesanta. 

2. Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy 

czynności.  

 

§ 17 

 

1. Do zadań Referatu należy w szczególności:  

1) Prowadzenie ewidencji ludności zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a) zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego; 

b) wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego; 

c) zameldowanie cudzoziemców. 

2) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem dokumentów na dowód 

osobisty i wydawanie dokumentów tożsamości. 

3) Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydawania decyzji 

administracyjnych na wniosek lub z urzędu w sprawie zameldowania  

i wymeldowania.  

4) Współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego w zakresie aktualizacji zapisów  

w dokumentach ewidencji ludności i dowodach osobistych.  

5) Współpraca z organami Policji w zakresie dyscypliny meldunkowej.  
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6) Udostepnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych. 

7) Współpraca  z jednostkami szkolnictwa, organów wojskowych i Policji.  

8) Uzupełnianie informatycznej bazy rejestrów mieszkańców. 

9) Udostępnianie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. 

10)  Prowadzenie i stała aktualizacja rejestru spisu wyborców. 

11)  Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej 

w sprawie wpisu do rejestru wyborców.  

12)  Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji i reklamacje na 

nieprawidłowości  w rejestrze lub spisie wyborców. 

13)  Przyjmowanie obwieszczeń, pism sądowych i wywieszanie na tablicy ogłoszeń. 

14)  Udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych  

i zgromadzeń.  

15)  Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej osób 

fizycznych: w tym przyjmowanie wniosków CEIDG do rejestracji działalności 

gospodarczej osób fizycznych.  

16)  Przyjmowanie wniosków o zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie 

działalności gospodarczej.  

17)  Prowadzenie spraw związanych w wydawaniem zaświadczeń o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

18) Wydawanie delegacji służbowych. 

19)  Wykonywanie zadań wynikających z przepisów regulujących zasady i tryb 

przyznawania stypendiów szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów.  

20)  Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek. 

21)  Nadzór w zakresie kompetencji nad działalnością przedszkoli, szkół podstawo- 

wych i gimnazjów. 

22)  Współdziałanie z dyrektorami szkól podstawowych i gimnazjów zakresie 

wprowadzania nowatorskich rozwiązań pedagogicznych i organizacyjnych.   

23)  Dokonywanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych w zakresie ich 

prowadzenia.  

24)  Opiniowanie projektów planów finansowych, placówek oświatowych i bieżący 

nadzór nad realizacją tych prac.  

25)  Zakładanie, przekształcanie i likwidacja gminnych jednostek oświatowych.  

26)  Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów. 
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27)  Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych po 

przeprowadzaniu konkursu w oświacie.  

28)  Ustalenie sieci i obwodów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.  

29)  Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych oraz dokonywanie wpisów do 

ewidencji i wydawanie stosownych zaświadczeń.  

30)  Nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  

31)  Powoływanie, ustalanie składu, zapewnianie obsługi administracyjno-biurowej 

Komisji egzaminacyjnej, przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

32)  Załatwianie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów 

przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.  

33) Koordynowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży. 

34)  Sporządzanie sprawozdań statystycznych związanych z oświatą oraz 

prowadzenie sprawozdawczości w ramach Informacji Oświatowej.  

35)  Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy, analizowanie 

postulatów mieszkańców.  

36)  Prowadzenie całości postepowania związanego z egzekwowaniem realizacji 

obowiązku szkolnego.  

37)  Organizowanie całej procedury związanej z powołaniem lub odwołaniem 

dyrektorów szkół.  

38)  Przygotowanie wniosków na nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 

Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz występowanie z wnioskami o przyznanie 

nagrody Wójta Gminy Sieradz dla wyróżniających się pracowników oświaty.  

39)  Podejmowanie działań mających na celu promocję wyróżniających się uczniów  

z terenu Gminy. 

40)  Przygotowanie propozycji oceny dyrektorów placówek w trybie określonym  

w odrębnych przepisach.  

41)  Współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych w wykonywaniu zaleceń 

Kuratora wynikających z nadzoru  pedagogicznego.  

42)  Prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem dotacji placówkom 

niepublicznym działającym na terenie gminy oraz współpraca z jednostkami 

samorządu terytorialnego w tym zakresie. 
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43)  Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w ściganiu przestępstw  

w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

44)  Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych  

i przymusowym leczeniem niektórych chorób.  

45)  Przekazywanie właściwym organom informacji o zachorowanych na choroby 

zakaźne.  

46)  Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy, analizowanie 

postulatów mieszkańców.  

47)  Prowadzenie spraw określonych w przepisach ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani oraz 

współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami.  

48)  Współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej 

oraz instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony zdrowia ludności.  

49)  Obsługa Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

50) Współdziałanie z instytucjami organizacyjnymi, związkami i stowarzyszeniami, 

których celem statutowym jest organizacja i rozwój oświaty.  

51)  Opracowywanie planów wydatków środków finansowych na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi wpływających z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych i ich legalizacja.  

52)  Opracowywanie instrukcji, regulaminów dotyczących bezpieczeństwa, higieny 

pracy oraz ppoż. 

53)  Organizowanie szkoleń w dziedzinie BHP. 

54)  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku przy pracy.  

55)  Zaopatrywanie Urzędu w prasę i druki powszechnego użytku.  

56)  Obsługa urządzeń poligraficznych.  

57)  Kontrola dyscypliny pracy.  

58)  Organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników.  

59)  Prowadzenie ewidencji aktów prawnych władz centralnych, zarządzeń  

i postanowień wójta oraz aktów prawa miejscowego.  

60)  Obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez Wójta.  

61)  Prowadzenie listy obecności i książki wyjść pracowników w godzinach pracy 

oraz rejestru delegacji służbowych.  
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62)  Obsługa kancelaryjno-biurowa Wójta i przewodniczącego Rady Gminy.  

63)  Prowadzenie rejestrów i zbiorów aktów prawnych wydawanych przez Radę 

Gminy.  

64)  Wykonywanie czynności wynikających z przepisów nakładających na radnych 

obowiązek składania oświadczeń majątkowych, o prowadzeniu działalności 

gospodarczej przez współmałżonka, o umowach cywilnoprawnych zawartych 

przez ich małżonka oraz zatrudnieniu małżonka.  

65)  Wykonywanie czynności zapewniających sprawne kierowanie pracami Rady 

Gminy.  

66) Prowadzenie rejestru interpelacji, wniosków i zapytań z sesji, posiedzeń komisji 

Rady Gminy oraz kontrolowanie terminowości udzielanych odpowiedzi.  

67)  Podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowujących 

posiedzenia Rady i Komisji.  

68)  Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i Komisji Rady Gminy.  

69)  Udział w opracowywaniu projektów uchwał dotyczących spraw związanych  

z organizacją i funkcjonowaniem Rady Gminy.  

70)  Terminowe przekazanie w imieniu Wójta uchwał rady do właściwych organów 

nadzoru.  

71)  Publikacja uchwał w sposób określony odrębnymi przepisami.  

72)  Przygotowywanie zbiorów danych osobowych do rejestracji i przesyłanie do 

GIODO.  

73)  Prowadzenie rejestru informacji publicznych oraz przekazywania do realizacji 

na poszczególne stanowiska.  

74)  Przekazywanie niezbędnych informacji, sprawozdań i statystyk dotyczących 

pracy Rady Gminy.  

75)  Podejmowanie działań związanych z utrzymaniem kontaktów i współpracy  

z radami sołeckimi oraz innymi organizacjami społecznymi. 

76)  Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń oraz zezwoleń jednorazowych 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.  

a) sprawdzanie prawidłowości i kompletności wniosków;  

b) przygotowanie wniosków pod opinią Gminnej Komisji Profilaktyki   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  
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c) przygotowanie projektów opinii Gminnej Komisji Profilaktyki   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie postanowień. 

d) Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji odmawiających ich 

wydania.  

77)  Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na 

organizowaniu przyjęć.  

78)  Prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń i analiza wykorzystania limitu na 

sprzedaż napojów alkoholowych.  

79)  Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.  

80)  Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

81)  Prowadzenie postępowań w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

82)  Prowadzenie postępowań w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

83)  Obsługa punktu interesantów:  

a) udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw klientów  

w Urzędzie; 

b) pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwieniu spraw  

w Urzędzie; 

c) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu, jej 

rejestrowanie i rozdział; 

d) przyjmowanie ofert przetargowych i konkursowych w związku  

z ofertami i konkursami organizowanymi przez Urząd Gminy;  

e) udzielanie kompleksowej informacji o funkcjonowaniu Urzędu  

i jednostek organizacyjnych. 

84)  Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym.  

85)  Bieżące remonty i konserwacja w zakresie oświetlenia ulicznego Gminy oraz 

współdziałanie z innymi jednostkami w tym zakresie.  

86)  Wykonywanie zadań wynikających z przepisów regulujących zasady 

przyznawania dodatków mieszkaniowych.  
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87)  Przygotowanie zestawień i dyspozycji związanych z wypłacaniem dodatków 

mieszkaniowych.  

88)  Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi archiwów zakładowych.  

89)  Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz przekazywanie do 

załatwienia na poszczególnych stanowiskach oraz nadzór nad ich 

terminowością. Wykonywanie innych zadań z właściwością rzeczową Referatu.  

 

§ 18 

Referat Finansów 

 

1. W skład Referatu Finansów wchodzą następujące stanowiska: 

1) Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu, 

2) dwa stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej, 

3) dwa stanowiska ds. płac, 

4) kasjer,  

5) stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, 

6) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej,  

7) stanowisko pracy ds. podatku od środków transportowych, opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. Do zadań Referatu należy w szczególności:  

1) opracowywanie projektów budżetu gminy, projektów i planów finansowych, 

dochodów i wydatków gminy; 

2) przygotowanie projektów uchwał w sprawach budżetu oraz podatków i opłat 

lokalnych oraz zarządzeń budżetowych; 

3) zapewnienie płynności finansowej urzędu;  

4) sprawdzanie zgodności z uchwałą budżetową planów finansowych jednostek 

organizacyjnych Gminy i przedkładanie tych planów do zatwierdzenia Wójtowi 

oraz kontrola i nadzorowanie tych planów; 

5) rejestracja zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie umów, 

decyzji, postanowień zawartych przez Urząd Gminy;  
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6) współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, bankami, 

instytucjami finansowymi; 

7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz kasowej Urzędu oraz 

sporządzanie sprawozdań w tym zakresie; 

8) elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS; 

9) prowadzenie rejestru wpływających faktur i rachunków, sprawdzenie dowodów 

księgowych pod względem formalno-rachunkowym;  

10)  realizacja płatności przelewem; 

11)  prowadzenie ewidencji uruchamiania środków budżetowych dla 

poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz uzgadnianie środków  

z ewidencją księgową; 

12)  prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania;  

13)  sporządzanie listy płac pracowników zatrudnionych w urzędzie oraz 

jednostkach oświatowych, rozliczanie podatku dochodowego od osób 

fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu, 

pracowników oświatowych i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. Sporządzanie listy płac innych świadczeń pieniężnych 

wynikających ze stosunku pracy, umów zleceń, umów o dzieło, diet i innych 

należności pieniężnych dla radnych i sołtysów; 

14)  prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu Gminy w zakresie 

dochodów, wydatków, zaciągniętych kredytów i ich spłaty, zaciągniętych  

i udzielonych pożyczek, lokowania wolnych środków, rozrachunków, 

przychodów i rozchodów, wyniku finansowego budżetu Gminy, środków 

pomocowych z funduszy zewnętrznych; 

15)  rozliczanie inwentaryzacji;  

16)  przyjmowanie oraz analiza sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy  

z wykonania budżetu;  

17)  sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu Gminy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej w tym 

bilansu Gminy; 

18)  przygotowanie informacji z realizacji budżetu Gminy;  

19)  nadzór i kontrola nad prawidłowym wykonaniem budżetu; 

20)  przygotowanie projektów aktów administracyjnych dotyczących podatków  

i opłat lokalnych; 
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21)  przygotowanie decyzji ustalających oraz określających wysokość zobowiązań 

podatkowych; 

22)  dokonywanie zmian w wymiarze podatków i opłat lokalnych; 

23)  prowadzenie ewidencji podatników; 

24)  prowadzenie kontroli rachunkowej inkasentów; 

25)  dokonywanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych 

organowi podatkowemu informacji i deklaracji w zakresie terminowości 

złożenia ich formalnej poprawności; 

26)  kontrolowanie danych zawartych w deklaracji i informacji ze stanem 

faktycznym; 

27)  podejmowanie czynności windykacyjnych należności z tytułu podatków i opłat 

oraz wynikających z umów cywilno-prawnych;  

28)  współpracowanie z Urzędami Skarbowymi, komornikami sądowymi i innymi 

organami;  

29)  przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie podatków i opłat lokalnych osób 

fizycznych i prawnych; 

30)  rozliczanie zaliczek, ryczałtów i delegacji służbowych; 

31)  prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich umorzeń; 

32)  naliczanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

33)  prowadzenie rachunkowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi;  

34)  windykacja należności z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi; 

35)  prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych oraz innych 

dokumentacji określonych przepisami prawa; 

36)  przygotowywanie projektów decyzji w zakresie udzielania ulg, zwolnień, 

umorzeń oraz rozkładanie na raty podatków i opłat;  

37)  przygotowywanie projektów decyzji przewidujących udzielenie pomocy 

publicznej;  

38)  wydawanie zaświadczeń w sprawach należących do kompetencji organu 

podatkowego; 

39)  prowadzenie wszelkich innych postepowań w zakresie podatków i opłat 

nałożonych na organ podatkowy przepisami prawa;  
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40)  prowadzenie sprawozdań w zakresie podatków i opłat wynikających  

z przepisów prawa; 

41)  prowadzenie ewidencji analitycznej oraz podejmowanie czynności 

windykacyjnych należności z tytułu opłaty adiacenckiej. Przekształcenia prawa 

w użytkowanie prawa własności, najmu, dzierżawy oraz innych należności 

wynikających z umów cywilno-prawnych;  

42)  wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru oraz rozliczanie z Urzędem 

Skarbowym;  

43)  wydawanie decyzji ustalającej limit zwrotu podatku akcyzowego; 

44)  sporządzanie sprawozdań i listy wypłat zwrotu podatku akcyzowego; 

45)  sporządzanie i uzgadnianie wydatków związanych z realizacją funduszu 

sołeckiego;  

46)  sporządzanie sprawozdań z wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego 

47)  naliczenie wysokości środków przypadających na dane sołectwo;  

48)  występowanie o zwrot z budżetu państwa części wydatków przeznaczonych na 

fundusz w formie dotacji celowej; 

49)  sprawdzanie wniosków wpływających do Urzędu z sołectw na realizację zadań, 

które będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców;  

50)  wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu.  

 

§ 19  

Referat Rozwoju Gospodarczego 

 

1. W skład Referatu Rozwoju Gospodarczego wchodzą następujące stanowiska: 

1)  kierownik Referatu – prowadzi rolnictwo, łowiectwo i ochronę środowiska,  

2)  stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,  

3)  stanowisko ds. planowania przestrzennego, 

4)  stanowisko ds. inwestycji,  

5)  stanowisko ds. modernizacji, remontów dróg, wodociągów i kanalizacji,  

6)  stanowisko ds. gospodarki odpadów komunalnych,  

7)  stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej oraz transportu,  

8)  Stanowisko ds. mienia komunalnego.  
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2. Szczegółowe zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach określają zakresy 

czynności.  

§ 20 

 

1. Do zadań Referatu należy w szczególności: 

1) opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, porozumień  

i inwestycji związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz 

realizacja projektów, programów finansowanych lub współfinansowanych ze 

środków zewnętrznych; 

2)  przygotowywanie ocen, analiz i programów, zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

gminy; 

3)  współpraca z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz organizacjami pozarządowymi stowarzyszeniami w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych;  

4)  podejmowanie działań w celu pozyskania środków z funduszy zewnętrznych; 

5)  przygotowywanie i składanie wniosków o fundusze zewnętrzne; 

6)  monitorowanie złożonych wniosków o fundusze zewnętrzne;  

7)  przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na przyłącza kanalizacyjne oraz 

rozliczenie; 

8)  rozliczenie realizowanych programów i projektów finansowych i współfinan- 

sowanych ze środków zewnętrznych;  

9)  wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań gminy; 

10)  rozliczenie dotacji udzielanej organizacją pozarządowym oraz podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego; 

11)  współpraca z sołtysami i Radami Sołeckimi w zakresie planowania i realizacji 

zadań z Funduszu Sołeckiego; 

12)  opracowywanie dokumentów strategicznych gminy, programów rozwojowych, 

monitorowanie osiągniętych rezultatów oraz ich aktualizowanie;  

13)  sporządzanie projektów i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego; 

14)  sporządzanie projektów i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; 

15)  wydawanie wpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
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16)  wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów;  

17)  udział w realizacji polityki przestrzennej i strategii rozwoju Gminy; 

18)  opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;  

19)  opracowywanie zmian w Stadium uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego Gminy; 

20)  opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów 

miejscowych;  

21)  prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie 

lub zmianę; 

22)  dokonywanie ocen aktualności studium i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

23)  opiniowanie lokalizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska;  

24)  przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;  

25)  realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz 

tworzenie warunków do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;  

26)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań 

związanych z utrzymaniem czystości i ochrony środowiska;  

27)  organizowanie działalności związanej z usuwaniem, wykorzystaniem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;  

28)  prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami; 

29)  przeciwdziałanie składowaniu odpadów w miejscach do tego nie 

przeznaczonych;  

30)  zapewnianie stałej sprawności rowów odkrytych;  

31)  realizacja zadań wynikających z przepisów prawnych regulujących stosunki 

wodnoprawne; 

32)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji dotyczących 

usuwania drzew i krzewów oraz kontrola przepisów w tym zakresie;  

33)  uzgodnienia wydawania koncesji oraz opinii związanych z pracami 

geologicznymi; 

34)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania zezwoleń na 

prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną;  

35)  prowadzenie spraw związanych z ochroną przed zwierzętami bezdomnymi;  
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36)  prowadzenie spraw związanych z wykorzystywaniem środków z Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska; 

37)  planowanie, inicjowanie i popularyzacja przedsięwzięć z zakresu ochrony 

środowiska;  

38)  przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem 

zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystywania  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

39)  współdziałanie i koordynacja zadań w zakresie organizowania robót 

publicznych;  

40)  prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, produkcją roślinną i zwierzęcą;  

41)  gromadzenia i przekazywanie informacji w zakresie produkcji roślinnej  

i zwierzęcej w tym również ochrony roślin i weterynarii oraz sporządzanie 

sprawozdań w tym zakresie;  

42)  współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa;  

43)  przygotowywanie projektów statutu oraz prowadzenie spraw związanych  

z wspólnotami gruntowymi; 

44)  realizacja zadań wynikających z organizowania i prowadzenia spisów rolnych; 

45)  prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku;  

46)  współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich głównie  

w  zakresie ochrony i hodowli zwierzyny;  

47)  prowadzenie spraw w przypadku wystąpienia na terenie Gminy klęski 

żywiołowej;  

48)  współpraca z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w zakresie dopłat, finansowania i  wsparcia gospodarstw rolnych  

z funduszy unijnych;   

49)  popularyzacja ochrony przyrody i nadzór nad zabytkami przyrody; 

50)  przygotowywanie opinii do wniosków o przyznanie dotacji na zalesienie 

gruntów;  

51)  prowadzenie spraw związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym 

stanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów mostowych oraz innych 

urządzeń związanych z drogą będącą własnością Gminy oraz opracowywanie 

planów finansowych w tym zakresie;  

52)  koordynowanie i urządzanie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym będącym 

własnością Gminy;  
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53)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania zezwoleń na zajęcie 

pasa drogowego;  

54)  nadzór nad prowadzeniem remontów bieżących i konserwacji oznakowania 

pionowego i poziomego dróg będących własnością Gminy oraz innych urządzeń 

zabezpieczenia ruchu drogowego.  

55)  prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;  

56)  przygotowywanie planu zimowego odśnieżania dróg będących własnością 

Gminy i kontrola jego realizacji; 

57)  wykonywanie zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń 

kanalizacyjnych; 

58)  prowadzenie kontroli w terenie odnośnie przyłączania się do kanalizacji oraz 

podejmowanie działań administracyjnych w stosunku do osób, które się nie 

przyłączyły; 

59)  nadzór nad właściwą eksploatacją i utrzymaniem sprawności stacji i sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy;  

60)  weryfikacja taryf w sprawie wysokości opłat za wodę i ścieki oraz 

przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie;  

61)  prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami na terenie Gminy   

oraz nadzór w tym zakresie; 

62)  opracowywanie programów wieloletnich i rocznych planów w realizacji  

inwestycji w gminie; 

63)  przygotowywanie dokumentacji technicznej i prawnej dotyczącej zadań 

objętych programem inwestycji; 

64)  prowadzenie wiarygodnego, fachowego, sprawnego i taniego wykonawstwa 

robót i nadzoru inwestorskiego;  

65)  prowadzenie rozliczeń faktur dla poszczególnych zadań inwestycyjnych; 

66)  odbiór robót oraz przekazywanie ich bezpośredniemu użytkownikowi; 

67)  rozliczanie końcowe inwestycji; 

68)  pomoc dla jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w zakresie inwestycji; 

69)  opracowywanie strategii budownictwa mieszkaniowego;  

70)  prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali użytkowych; 

71)  zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi z uwzględnieniem należytego 

utrzymania stanu technicznego zasobu;  
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72)  nadzorowanie realizacji planów remontów bieżących i kapitalnych budynków 

komunalnych;  

73)  sporządzanie umów najmu i dzierżawy lokali komunalnych; 

74)  wnioskowanie w sprawach ustalenia wysokości czynszu regulowanego  

i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie;  

75)  prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków eksmisyjnych z zasobów 

mieszkaniowych;  

76)  prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją mienia gminnego;  

77)  sukcesywne ujawnianie, zalecanie inwentaryzacji oraz szacowanie mienia 

komunalnego; 

78)  sporządzanie sprawozdań i informacji o stanie mienia komunalnego; 

79)  prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiących własność 

Gminy w trybie przetargowym i nie przetargowym; 

80)  prowadzenie spraw z oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

komunalnych w trybie przetargowym i nie przetargowym; 

81)  składanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sieradzu  

w zakresie urządzenia ksiąg wieczystych oraz aktualizacja wpisów dotyczących 

nieruchomości komunalnych; 

82)  opracowywanie oraz podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najmu lub 

dzierżawę; 

83)  prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkaniowych na rzecz 

najemców oraz lokali użytkowych; 

84)  zmiana gruntów w zakresie zasobu gminnego nieruchomości;  

85)  prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją i gospodarką gruntami; 

86)  prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości gruntów;  

87)  prowadzenie spraw związanych z postępowaniem rozgraniczającym nieruchomości; 

88)  współudział w opracowaniu wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych  

i leśnych na cele nie rolne;  

89)  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości 

stanowiących własność Gminy; 

90)  prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich;  

91)  prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości; 

92)  prowadzenie spraw związanych z dokumentacją dotyczącą akt własności ziemi;  

93)  prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego 

gruntu w prawo własności;  
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94)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o urzędowych  nazwach miejscowości  

i składników fizjograficznych:  

 –  nadawanie numerów posesjom, 

 –  umieszczenie i utrzymanie tablic z nazwami ulic, placów i miejscowości, 

 –  zmiana, ustalenie urzędowych nazw miejscowości. 

95)  zapewnienie warunków materialnych dla upowszechnienia kultury i sztuki; 

96)  utrzymanie własnych instytucji i placówek upowszechnienia kultury i kontrolowanie 

ich działalności;  

97)  nadzór nad działalnością związaną z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej; 

98)  opracowywanie planów w zakresie kultury i kultury fizycznej i rekreacji oraz 

dysponowanie środkami; 

99)  upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku; 

100) inicjowanie rozwoju usług sportowych i turystycznych; 

101) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie 

spraw związanych z kulturą, sportem i rekreacją; 

102) prowadzenie ewidencji zabytków i miejsc pamięci narodowej;  

103) koordynowanie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych; 

104) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania zezwoleń na organizację 

imprez masowych;  

105) koordynacja i nadzór nad rozwojem bazy obiektów i urządzeń sportowych  

i rekreacyjnych;  

106) ogłaszanie konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego  

w zakresie kultury fizycznej; 

107) organizacja, prowadzenie i nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym zgodnie  

 z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;  

108) wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w tym: 

a. zapewnienie OSP w środki alarmowania i łączności, 

b. zapewnienie pomieszczeń, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży 

specjalnej i umundurowania, 

c. zapewnienie środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń, 

d. zapewnienie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową, 

e. prowadzenie obowiązkowej dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, 

f. rozliczenie kart pracy sprzętu silnikowego w jednostkach OSP. 

109) organizowanie dowozu dzieci do szkół, w tym:  



29 
 

a. zapewnienie opieki w czasie dowozu; sporządzanie zwrotu kosztów 

dojazdu dla dzieci, dla których nie zapewniono transportu szkolnego, 

b. współpraca z PKS w sprawie dowozu dzieci oraz z innymi 

przewoźnikami.  

110) przygotowanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym;  

111) wydawanie i rozliczanie kart przewozowych kierowców dowożących dzieci do szkół;  

112) rozliczanie czasu pracy kierowcy autobusu, kierowcy równiarki i kierowcy koparko-

ładowarki;  

113) organizacja, prowadzenie i nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;  

114) koordynowanie rozkładów jazdy;  

115) utrzymanie i opieka nad grobami, cmentarzami i miejscami pamięci narodowej; 

116) nadzorowanie i ustalanie pracy w terenie dla kierowcy równiarki i koparko-

ładowarki oraz pracowników w zakresie robót publicznych; 

117) wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu. 

  

 

§ 21 

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, 

spraw obrony oraz informacji niejawnych oraz informatyzacji Urzędu 

 

§ 22 

 

 Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych  

i informacji niejawnych oraz informatycznych Urzędu w szczególności należy:  

1. W zakresie spraw obronnych: 

1) opracowanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie 

szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej; 

2) opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy  

w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny; 

3) sporządzanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej w zakresie 

przygotowania stanowiska kierowania Wójta, oraz opracowywanie  
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i uaktualnianie planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia 

Gminy na potrzeby obronne; 

4) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru; 

5) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć 

przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej; 

6) planowanie i prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy oraz 

komórkach organizacyjnych urzędu z zakresu realizacji zadań obronnych; 

7) planowanie i  nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz 

obronności; 

8) przygotowywanie i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej; 

9) przygotowywanie dokumentacji do rejestracji osób przewidzianych do 

kwalifikacji wojskowej; 

 

2. W zakresie obrony cywilnej: 

1) kierowanie oraz koordynowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięć 

obrony cywilnej gminy; 

2) opracowywanie, aktualizacja oraz realizacja planu obrony cywilnej gminy; 

3) planowanie i organizacja szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej; 

4) tworzenie struktur obrony cywilnej; 

5) planowanie i organizacja szkoleń formacji obrony cywilnej oraz szkolenia 

ludności w zakresie powszechnej samoobrony; 

6) terminowe opracowywanie sprawozdań, meldunków i informacji dotyczących 

spraw obronnych obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i przesyłanie 

ich do właściwych adresatów; 

7) opracowywanie oraz aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej; 

8) organizacja systemu wykrywania i alarmowania oraz ostrzegania gminy; 

9) prowadzenie całokształtu gospodarki materiałowej na potrzeby obrony 

cywilnej; 

10)  prowadzenie magazynu sprzętu OC, ewidencja i konserwacja posiadanego 

sprzętu; 

11)  planowanie potrzeb materiałowych i środków finansowych na realizację zadań 

obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej; 
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12)  prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechniania 

problematyki obrony cywilnej. 

 

3. W zakresie zarządzania kryzysowego: 

1) opracowywanie oraz aktualizacja planu zarządzenia kryzysowego gminy; 

2) planowanie i organizacja szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na 

potencjalne zagrożenie 

3) koordynowanie pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego; 

4) dokumentowanie pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego; 

5) opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią; 

6) prowadzenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 

7) współdziałanie z organami prawa i porządku publicznego w zakresie 

bezpieczeństwa na terenie gminy; 

8) współpraca z jednostkami OSP w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego  

i funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy.  

4. W zakresie ochrony informacji niejawnych: 

1. Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i wykonywanie 

związanych z tym zadań: 

1) zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków 

bezpieczeństwa fizycznego; 

2) zapewnianie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane 

są informacje niejawne; 

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności 

szacowanie ryzyka; 

4) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie 

Wójta; 

5) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz postrzegania przepisów o ochronie 

tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) 

kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów; 

6) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych  

w urzędzie gminy, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  

i nadzorowanie jego realizacji; 

7) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych; 
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8) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu; 

9) prowadzenie kancelarii tajnej; 

10) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w urzędzie gminy albo 

wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do 

informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia 

bezpieczeństwa lub je cofnięto; 

11)  w przypadku stwierdzenia naruszenia w urzędzie gminy przepisów o ochronie 

informacji niejawnych zawiadomienie o tym Wójta i podjęcie niezwłoczne 

działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz 

ograniczenia jego negatywnych skutków;  

12)  powiadomienie właściwej służby ochrony państwa w przypadku naruszenia 

przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufneˮ 

lub wyższą; 

13)  opracowanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 

,,poufneˮ w urzędzie gminy; 

14)  opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżoneˮ w urzędzie gminy oraz zakresu i warunków 

stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. 

 

 

§ 23 

Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji Gminy 

§ 24 

 

1. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy  

w szczególności: 

1) wykonywanie czynności w zakresie udzielania zamówień publicznych zgodnie  

z ustawą - Prawo zamówień publicznych; 

2) organizowanie pracy komisji przetargowej i kompletowanie dokumentacji; 

3) przygotowywanie projektów zarządzeń wójta w sprawie powołania komisji 

przetargowej; 
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4) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych realizowanych w trybie ustawy; 

5) udzielanie porad i opinii w zakresie:  

a) obowiązków zamawiającego, związanych z udzielaniem zamówień; 

b) organizacji i przebiegu postępowania o udzielaniu zamówień oraz 

opracowywaniu specyfikacji;  

6) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych, 

przetargów;  

7) przyjmowanie wniosków do realizacji zadania w drodze zamówień publicznych;  

8) prowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych, zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych związanych z dostawami, usługami i robotami 

budowlanymi realizowanymi przez Gminę w tym sporządzanie niezbędnej 

dokumentacji do przeprowadzenia postępowania w ramach zamówień 

publicznych, w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień 

Publicznych; 

9) przygotowywanie projektów umów i zamówień publicznych dotyczących 

dostaw, usług i robót budowlanych nieobjętych postępowaniem w sprawach 

zamówień publicznych;  

10)  analiza faktur pod względem Ustawy Prawo zamówień publicznych; 

11)  przygotowywanie sprawozdań do Prezesa Zamówień Publicznych o odbytych 

postępowaniach przetargowych;  

12)  ścisła współpraca z referatami i samodzielnymi stanowiskami odnośnie 

zamówień publicznych do 30 tysięcy euro oraz prowadzenie postępowań w tym 

zakresie;  

13)  nadzór nad stosowaniem procedur o udzielenie zamówień publicznych;  

14)  doradztwo i udzielanie informacji pracownikom urzędu w zakresie stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych;  

15)  podejmowanie działań w zakresie promocji gminy;  

16)  prowadzenie spraw związanych z promocją gminy oraz realizacji polityki 

promocyjnej i informacyjnej gminy oraz współpraca z mediami;  

17)  przygotowywanie materiałów promocyjnych Gminy; 

18)  organizowanie imprez kulturalnych;  

19)  prowadzenie działalności informacyjnej, a w szczególności strony internetowej 

Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;  
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20)  promocja Gminy w mediach lokalnych i ponadlokalnych oraz gromadzenie 

informacji danych statystycznych Gminy Sieradz; 

21)  organizowanie wystaw, festynów i innych imprez celem promocji Gminy;  

22)  koordynowanie wydawania materiałów promocyjno-informacyjnych o Gminie;  

23)  współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi, organizacjami  

gospodarczymi oraz organami administracji Rządowej, Samorządowej  

w podejmowaniu działań w celu promocji; 

24)  promocja ofert inwestycyjnych i gospodarczych;  

25)  wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw przepisów szczególnych. 

 

§ 25 

Radca prawny 

 

1. Do zadań Radcy Prawnego należą w szczególności: 

1) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał kierowanych 

pod obrady Rady zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych, których wydanie 

wynika z przepisów szczególnych; 

2) opiniowanie projektów umów i porozumień; 

3) wydawanie opinii prawnych dotyczących spraw pracowniczych oraz w innych 

sprawach z zakresu funkcjonowania i działania Urzędu; 

4) opiniowanie spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi; 

5) opiniowanie w sprawach umorzenia wierzytelności; 

6) wydawanie opinii prawnych co do zasadności zawiadomienia organu 

powołanego do ścigania przestępstwa ściganego z urzędu; 

7) uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest zmiana lub 

nawiązywanie stosunku prawnego; 

8) występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy w postępowaniu sądowym, 

administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi; 

9) występowanie o wszczęcie egzekucji przed komornikiem sądowym; 
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10)  przygotowanie korespondencji procesowej sporządzanie i kierowanie pozwów 

do sądu oraz zastępstwo procesowe przed organami sądowymi  

 i administracyjnymi; 

11)  działania rozstrzygające sprawy kompetencyjne; 

12)  informowanie pracowników Urzędu o zmianach w obowiązującym stanie    

prawnym; 

13)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.  

 

Rozdział V 

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie 

indywidualnych spraw obywateli 

§ 26 

 

1. Indywidualne sprawy interesantów załatwiane są na zasadach i w terminach 

określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach 

szczególnych. 

2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania spraw 

interesantów, kierując się obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia 

społecznego.  

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw 

ponoszą pracownicy odpowiednio do ustalonych zakresów obowiązków. 

 

 

§ 27 

 

1. Pracownicy obsługujący interesantów w szczególności są zobowiązani do:  

a) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy  

i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów; 

b) rozstrzygania spraw w miarę możliwości bezzwłocznie, a w pozostałych 

przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
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c) informowania zainteresowanych o stanie załatwiania ich spraw; 

d) powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygania spraw, w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności;  

e) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach 

zaskarżenia wydanych decyzji.  

2. Interesanci mają prawo uzyskać informację o formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub 

elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie  

z ustawą o dostępie do informacji publicznej.  

 

Rozdział VI 

Skargi i wnioski 

§ 28  

 

1. Wójt rozpatruje skargi i wnioski na działalność merytoryczną komórek 

organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych, jak również w sprawach 

pracowniczych, a także innych dotyczących działalności Urzędu za wyjątkiem spraw 

należących do kompetencji innych organów. 

2. Wójt przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, w tym w sprawach skarg  

i wniosków w wyznaczonych dniach tygodnia oraz w wyznaczonych godzinach.  

3. Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów przyjmują interesantów we wszystkich 

sprawach, w tym w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w ramach swoich 

możliwości czasowych.  

4. Pracownicy w Referatach oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach przyjmują 

interesantów w ciągu całego dnia pracy Urzędu. 

 

§ 29 

 

1. Szczegółowe zasady dotyczące rozpatrywania skarg, wniosków i petycji określone 

zostały w odrębnym zarządzeniu w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 

skarg, wniosków i petycji. 



37 
 

Rozdział VII 

Zasady opracowywania aktów prawnych Rady i Wójta 

§ 30 

 

1. Rada podejmuje uchwały w zakresie zadań publicznych o charakterze lokalnym oraz 

podejmuje inne należące do jej właściwości rozstrzygnięcia. 

2. Wójt wydaje: 

a) zarządzenia - wydawane na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych 

oraz w odniesieniu do uchwały Rady, w celu zapewnienia wykonywania zadań 

w nich określonych;  

b) pisma okólne - o charakterze instrukcyjnym, regulujące tryb pracy Urzędu; 

c) decyzje i postanowienia - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego; 

3. Uchwały i zarządzenia powinny zawierać: 

a) oznaczenie organu i numer kolejny wdanym w roku kalendarzowym; 

b) datę podjęcia: dzień, miesiąc, rok; 

c) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji prawnej;  

d) wskazanie podstawy prawnej; 

e) treść regulowanych zagadnień; 

f) wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację i termin realizacji; 

g) przepisy końcowe, obejmujące datę wejścia w życie aktu prawnego  

(z ewentualnym wskazaniem daty mocy obowiązywania oraz wskazaniem 

przepisów lub aktów ulegających uchyleniu). 

 

§ 31 

 

1. Przedkładane projekty aktów prawnych powinny być opracowane w sposób jasny, 

zwięzły i poprawny pod względem językowym, jak również przygotowane przez 

właściwe pod względem merytorycznym komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki 

organizacyjne gminy. 
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2. Jeżeli przygotowanie projektu aktu wymaga współdziałania dwu lub większej liczby 

komórek organizacyjnych - Wójt wyznacza koordynującego pracę oraz nadającego 

dokumentowi ostateczny kształt. 

3. Zaparafowane projekty aktów prawnych, kierownik referatu lub pracownik zajmujący 

samodzielne stanowisko przekazuje do radcy prawnego, celem zaopiniowania pod 

względem formalnoprawnym. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień radca prawny zwraca dokumenty projektodawcy 

w celu usunięcia wad. Poprawione projekty podlegają ponownemu opiniowaniu.  

5. Projekty uchwał Rady wymagają uzasadnienia  

6. Prawidłowo sporządzone projekty uchwał Rady – zaopiniowane przez radcę prawnego 

przedkładane są Radzie Gminy 

 

§ 32 

 

1. Decyzje Wójta z zakresu administracji publicznej podpisuje Wójt lub osoba przez Wójta 

upoważniona.  

2. Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu gminy  

w zakresie zarządu mieniem podpisuje Wójt lub osoba upoważniona przez Wójta.  

3. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

gminy.  

4. Umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań 

majątkowych, wymagają kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego 

upoważnionej.  

5. Odpowiedź na wnioski, uwagi posłów i senatorów oraz interpelacje, wnioski  

i zapytania radnych podpisuje Wójt lub osoba przez Wójta upoważniona. 

6. Do podpisu Wójta zastrzega się ponadto następujące pisma i dokumenty: 

a) zarządzenia i pisma ogólne; 

b) wystąpienia kierowane do naczelnych organów władzy państwowej oraz 

naczelnych i centralnych organów administracji;  

c) wystąpienia kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Wojewody, Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Izby Skarbowej, organów 
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województwa, innych instytucji kontroli państwowej w związku  

z prowadzonymi przez nie postępowaniami; 

d) wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i regionalnych; 

e) skierowanie do przedstawicielstw dyplomatycznych; 

f) skierowanie do prezydentów, burmistrzów i wójtów, związków powiatów; 

g) pisma zastrzeżone do podpisu Wójta na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

7. Wójt podpisuje również:  

a) pisma i dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników 

samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy; 

b) pisma okolicznościowe , listy, gratulacyjne; 

c) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, pełnomocnictwa do działania.  

8. Na podstawie indywidualnych upoważnień Wójta dokumenty i pisma podpisują: 

a) Sekretarz i Skarbnik – w sprawach przez nich nadzorowanych, zgodnie  

z ustalonym podziałem zadań;  

b)  Kierownicy Referatów, samodzielne stanowiska – w sprawach należących do 

zakresu ich działania;  

9. Wójt może upoważnić Sekretarza, Skarbnika, pracowników Urzędu, dyrektorów  

i kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wydawania w jego imieniu decyzji 

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.  

10.  Dokumenty przedkładane do podpisu Wójtowi, Sekretarzowi i Skarbnikowi musza być 

parafowane na jednym z egzemplarzy przez osobę sporządzającą oraz –  

w uzasadnionych przypadkach – przez radcę prawnego, jako nie budzące zastrzeżeń 

pod względem formalno-prawnym (umowy, porozumienia).  

11.  Pisma procesowe kierowane do sądów i prokuratury winny odpowiadać wymogom 

formalnym i być zaparafowane przez radcę prawnego.  

12.  Pisma kierowane do organów administracji finansowej oraz Regionalnej Izby 

Obrachunkowej winny być zaparafowane przez Skarbnika.  

13.  Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określa Instrukcja obiegu  

i kontroli dokumentów finansowo-księgowych – opracowana przez Skarbnika.  

14.  Obieg, rejestracja, znakowanie, używanie pieczęci urzędowych, przechowywanie  

i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w prawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.  
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Rozdział VIII 

Obieg dokumentów urzędowych 

§ 33 

 

1. Obieg dokumentów w Urzędzie odbywa się na zasadach określonych  

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

2. Elektroniczny obieg dokumentów uregulowany zostanie w odrębnych przepisach. 

3. Obieg korespondencji objętej klauzulą tajności regulują odrębne przepisy. 

§ 34 

 

1. Korespondencja wpływająca do Urzędu, jak również złożona przez interesantów jest 

niezwłocznie rejestrowana w sekretariacie. Oznacza to: 

1) nadanie korespondencji pieczęci i daty wpływu na piśmie lub kopercie  

(w przypadku koperty nie podlegającej otwarciu); 

2) wpisanie do rejestru pism i naniesienie tego numeru w systemie 

elektronicznego obiegu dokumentów; 

3) korespondencja dekretowane przez Wójta lub Sekretarza doręczana jest 

Kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom pracy w wersji 

papierowej i elektronicznej; 

4) korespondencja kierowana do Rady przyjmowana jest do rejestru ogólnego 

i kierowana jest na stanowisko ds. obsługi rady; 

5) korespondencja zawierająca jedynie imię i nazwisko bez opatrzenia jej 

pieczęcią nadawcy, winna być traktowana jako prywatna i nie podlega 

rejestracji. Jeśli okaże się, że korespondencja ta nie miała charakteru 

prywatnego, adresat niezwłocznie przedkłada ją do zarejestrowania  

i opatrzenia właściwą pieczęcią i numerem rejestru.  

2. Korespondencja wysyłana: 

1) korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem administracyj-  
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nym lub sądowym wysyłana jest listami poleconymi lub za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru; 

2) korespondencja wymagająca potwierdzenia odbioru przez adresata, 

wysyłana jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; 

3) komórki organizacyjne Urzędu wysyłają korespondencję za pośrednictwem 

punktu obsługi interesantów. 

3. Zasady ogólne: 

1) w korespondencji obowiązują oznaczenia charakteryzujące określoną 

komórkę organizacyjną, określone w instrukcji kancelaryjnej; 

2) pisma Wójta, Sekretarza i Skarbnika nie będące zarządzeniami i decyzjami 

rejestrowane są w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w których 

zostały przygotowane; 

3) zasady stosowania urzędowych blankietów korespondencyjnych, pieczątek 

nagłówkowych, okrągłych pieczęci nagłówkowych z godłem oraz tryb 

podpisywania, pieczętowania, rejestrowania dokumentów i korespondencji 

szczegółowo reguluje instrukcja kancelaryjna.  

 

Rozdział IX 

Pełnomocnictwa i upoważnienia 

§ 35 

 

1. Wójt udziela indywidualnych pełnomocnictw i upoważnień pracownikom Urzędu  

w granicach jego umocowania, w szczególności do wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania 

oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.  

2. Wójt może również udzielić indywidualnych pełnomocnictw i upoważnień osobom nie 

będącym pracownikami Urzędu, jeżeli wykonują zlecone przez Gminę zadania.  

3. Skarbnik może upoważnić podległego sobie pracownika do składania kontrasygnaty 

przy dokonywaniu czynności prawnych, mogących spowodować powstanie 

zobowiązania pieniężnego.  
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4. Za wyjątkiem wzorów określonych odrębnymi przepisami prawa pełnomocnictwo lub 

upoważnienie winno zawierać w szczególności: 

a) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę komórki organizacyjnej lub 

nazwę podmiotu wykonującego zlecone przez Gminę zadania; 

b) rodzaj oraz numer dokumentu, którym legitymuje się osoba upoważniona; 

c) podstawę prawną udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia; 

d) rodzaj sprawy (decyzji) objętej pełnomocnictwem lub upoważnieniem;  

5. Zaparafowany projekt pełnomocnictwa lub upoważnienia przedkładany jest Wójtowi 

do podpisu. Po podpisaniu dokument jest rejestrowany w rejestrze pełnomocnictw  

i upoważnień.  

 

 

Rozdział X 

Organizacja działalności kontrolnej 

§ 36 

 

1. Działalność Urzędu objęta jest kontrolą zewnętrzną w zakresie wynikającym  

z przepisów prawnych wykonywanych m.in. przez NIK, RIO, Wojewodę, Marszałka 

Województwa.  

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

przybycie do Wójta lub Sekretarza, którym okazują dokumenty uprawniające do 

przeprowadzenia kontroli, cel i zakres kontroli oraz dokonują stosownego wpisu  

w książce kontroli znajdującej się na stanowisku Sekretarza.  

 

§ 37 

 

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

referatów w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych. Wójt może 
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upoważnić do dokonywania kontroli w ściśle określonym zakresie innych pracowników 

Urzędu.  

2. W Urzędzie funkcjonuje kontrola zarządcza zgodna ze standardami określonymi  

w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie 

standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i zgodnie  

z Regulaminem Kontroli Zarządczej zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta Gminy 

Sieradz.  

3. Działalność kontrolna w Urzędzie prowadzona jest w oparciu o art. 68 ustawy  

o finansach  publicznych stanowiącą kontrolę zarządczą.  

4. Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji 

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

5. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 

1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 

2) skuteczność i efektywność działania,  

3) wiarygodność sprawozdań, 

4) ochrony zasobów, 

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania, 

6) efektywność i skuteczność przepływu informacji, 

7) zarządzanie ryzykiem. 

6. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

należy do obowiązków Wójta. 

7. Zasady i cele określone są w sposób szczegółowy w odrębnych zarządzeniach.  

 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 

§ 38 

 

 Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy  

i pracowników określa Regulamin pracy ustalony przez Wójta w drodze zarządzenia.  
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§ 39 

 

1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi jako załącznik: 

a) Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Sieradz załącznik Nr 1.  

b) wykaz jednostek organizacyjnych gminy. 

 

§ 40 

 

 Ilość stanowisk pracy ustala Wójt w zależności od przyjętych działań realizowanych przez 

Gminę w ramach przyznanych przez Radę Gminy środków finansowych w budżecie gminy.  

 

§ 41 

 

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane w trybie właściwym do jego 

wprowadzenia, pod rygorem ich nieważności. 


