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      Załącznik  

                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 117/2018 

                                                                                                                                       Wójta Gminy Oporów  

                                                                                                                                        z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

URZĘDU GMINY  OPORÓW 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną i podział zadań w Urzędzie      

Gminy Oporów. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy   

Oporów”; 

2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Oporów; 

3) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Oporów; 

4) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oporów; 

5) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Oporów; 

6) komórce organizacyjnej- należy przez to rozumieć referat Urzędu lub pracownika       

    na samodzielnym stanowisku; 

7) jednostce obsługującej – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Oporów; 

8) jednostkach obsługiwanych – należy przez to rozumieć: 

  a) Szkołę Podstawową w Oporowie im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym 

  b) Szkołę Podstawową im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty Ks. Józefa Poniatowskiego 

w Szczycie z oddziałem przedszkolnym 

  c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie. 

 

§ 2 

Zakres działania i funkcjonowania Urzędu 

 

1. Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt wykonuje swoje zadania. 

2. Urząd Gminy działa na zasadach jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia    

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.). 

3. Siedzibą Urzędu jest  miejscowość Oporów. 

4. Przy pomocy Urzędu Wójt wykonuje uchwały Rady, zadania gminy określone przepisami 

prawa w zakresie : 

    a) zadań własnych gminy; 

    b) zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej; 

    c) zadań realizowanych przez gminę na mocy porozumień. 



 

 

2 

 

5. Urzędem kieruje Wójt, który jest przełożonym wszystkich pracowników Urzędu. 

6. Wójt jest przełożonym dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz 

instytucji      kultury. 

7. Tryb pracy w Urzędzie, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa    

Regulamin Pracy. 

 

§ 3 

Organizacja Urzędu  

 

1. W strukturze organizacyjnej Urzędu wyróżnia się : 

   1) Kierownictwo Urzędu w składzie : 

     a) Wójt; 

     b) Sekretarz Gminy;  

     c) Skarbnik Gminy. 

   2)  Komórki organizacyjne Urzędu: 

      a) Referat Organizacyjny - OR 

      b) Referat Finansów i Budżetu - FN 

      c) Referat Gospodarczy - G 

      d) Urząd Stanu Cywilnego - USC 

2. Pracą Referatu kieruje kierownik, zaś w czasie jego nieobecności osoba upoważniona. 

3. Referatem Finansów i Budżetu kieruje Skarbnik Gminy. 

4. Samodzielne stanowiska pracy są bezpośrednio podporządkowane Wójtowi. 

5. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik USC. 

6. Strukturę stanowisk w Urzędzie określa odrębne zarządzenie Wójta. 

 

§ 4 

Zakres działania kierownictwa Urzędu  

1.  WÓJT 

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy, w szczególności: 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem; 

2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz; 

3) przedkładanie Radzie projektów uchwał; 

4) opracowywanie i przedstawianie Radzie projektów planów gospodarczych,  projektów 

budżetu gminy, planów zagospodarowania przestrzennego i programów przewidzianych 

w odrębnych przepisach lub wynikających z uchwał Rady; 

5) wykonywanie uchwał Rady; 

6) wydawanie zarządzeń, decyzji oraz innych aktów prawnych wynikających z   

obowiązujących przepisów prawa; 
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7) upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji 

w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji publicznej; 

8) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; 

9) kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego; 

10) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy; 

11) realizacja zadań z zakresu obronności państwa i zarządzania kryzysowego na terenie 

Gminy;    

12) nadzorowanie ochrony informacji niejawnych; 

13) koordynowanie działań służących rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Gminy; 

14) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu  

oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. 

 

2. SEKRETARZ GMINY 

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza należy, w szczególności: 

1) wykonywanie wyznaczonych przez Wójta zadań i kompetencji; 

2) zastępowanie Wójta w zakresie organizowania codziennych czynności Urzędu oraz 

    podczas doraźnych nieobecności; 

3) opracowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu wynikających ze struktury 

organizacyjnej oraz wnioskowanie do Wójta w sprawach kadrowych na wniosek 

kierowników referatów; 

4) koordynowanie i nadzorowanie opracowywania projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta; 

5) organizowanie wykonania uchwał Rady, zarządzeń i postanowień Wójta; 

6) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, czuwanie nad przestrzeganiem 

regulaminów oraz prawidłową organizacją pracy biurowo-kancelaryjnej; 

7) kierowanie działalnością Referatu Organizacyjnego;  

8) dbałość o sprawna obsługę interesantów i dobry wizerunek Urzędu; 

9) nadzór nad właściwym gospodarowaniem sprzętem stanowiącym techniczne wyposażenie 

budynku Urzędu; 

10) nadzór nad ubezpieczeniem mienia gminnego; 

11) udostępnianie formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

3. SKARBNIK GMINY  

Skarbnik Gminy pełni funkcję głównego księgowego budżetu. Do zakresu działania 

i kompetencji Skarbnika należy, w szczególności: 

1) opracowanie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości     

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu; 

2) opracowanie i przedkładanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz     

Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
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3) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Gminy, w szczególności w zakresie ustawy 

o finansach publicznych, odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów  

publicznych oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie; 

4) ustalanie planu finansowego Urzędu; 

5) analiza, weryfikacja i przygotowywanie do zatwierdzenia planów finansowych     

dysponentów budżetu gminy wynikających z układu wykonawczego; 

6) opracowanie opisowych informacji, analiz i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy     

w oparciu o materiały merytoryczne; 

7) obsługa zadłużenia gminy, wnioskowanie i opracowanie wniosków kredytowych     

i pożyczkowych; 

8) prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych; 

9) zapewnienie właściwego przebiegu operacji gospodarczych, nadzór i kontrola      

wewnętrznych operacji gospodarczych; 

10) organizowanie sporządzania , przyjmowania, obiegu, archiwizowania oraz kontrolowanie 

dokumentów rachunkowych oraz nadzór nad całokształtem spraw z zakresu 

rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy, jednostki 

organizacyjne; 

11) prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

szczególnie związanych z : 

      a) wykonywaniem  dyspozycji środkami pieniężnymi, 

      b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez  

          jednostkę, 

      c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, 

      d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz 

spłaty zobowiązań; 

12) kierowanie pracą Referatu Finansów i Budżetu. 

 

§ 5 

Obowiązki kierowników komórek organizacyjnych 

Do podstawowych obowiązków kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należy 

w szczególności: 

1. ustalenie  zakresów czynności podległych pracowników; 

2. prawidłowa organizacja pracy referatów i ustalanie doraźnych zastępstw; 

3. nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników; 

4. przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu przepisów prawa , 

regulaminów i instrukcji wewnętrznych; 

5. wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych wynikających z planu operacyjnego oraz 

regulaminu  organizacyjnego głównego stanowiska kierowania, spraw obrony cywilnej i 

zarządzania kryzysowego; 

6. dokonywanie oceny pracy swych pracowników oraz występowanie z wnioskami    

osobowymi w ich sprawie. 
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§ 6 

Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu 

 

1. Zadania wspólne: 

1) przygotowanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta oraz innych dokumentów  

    niezbędnych do realizacji zadań; 

2) terminowe i zgodne z przepisami prawa realizowanie  zadań Gminy; 

3) rozpatrywania i załatwiania wniosków i skarg interesantów, petycji oraz wniosków 

i interpelacji     radnych; 

4) sporządzanie  sprawozdań; 

5) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych; 

6) wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, obronności i zarządzania kryzysowego; 

7) przestrzeganie przepisów prawa w tym w szczególności: ustawy o ochronie danych 

osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej ustawy o ochronie informacji   

niejawnych; kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz regulaminów obowiązujących w 

urzędzie; 

8) bieżące przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej; 

9) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie      

prowadzonych spraw; 

10) zapewnienie przez jednostkę obsługującą wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej dla jednostek obsługiwanych.  

 

2. Referat Organizacyjny  

Do zakresu działania referatu należy w szczególności : 

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu 

2) prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli oraz przekazywanie ich do załatwienia  

wg właściwości, nadzór nad terminowością załatwiania skarg i wniosków 

3) prowadzenie archiwum zakładowego; 

4) zaopatrzenie urzędu w niezbędne wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości; 

5) dbałość o czystość, ład i porządek w Urzędzie i wokół budynku; 

6) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników  jednostek     

organizacyjnych i instytucji kultury; 

7) prowadzenie spraw BHP i p. poż. w Urzędzie; 

8) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, m.in. związanych z robotami publicznymi,     

pracami interwencyjnymi, pracami społecznie-użytecznymi; 

9) współpraca z sądami  w zakresie odpracowywania prac społecznie użyteczne przez osoby 

skazane; 
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10) wykonywanie zadań wynikających z: 

     a) ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

     b) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne; 

     c) ustawy o podpisie elektronicznym; 

     d) ustawy o ochronie danych osobowych; 

11) obsługa informatyczna urzędu; 

12) wykonywanie zadań związanych  z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi  

      (grunty, budynki, lokale), w tym: 

      a) komunalizacja mienia,  

      b) prowadzenie spraw w zakresie sprzedaży, najmu, dzierżawy, użytkowania           

wieczystego lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów gminnych, 

13)  realizowanie zadań z zakresu oświaty;  

14) prowadzenie rejestru instytucji kultury, współdziałanie z instytucjami kultury       

działającymi na terenie gminy;  

15) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;  

16) realizacja zadań związanych z ochroną dóbr kultury, współdziałanie z Wojewódzkim  

Konserwatorem Zabytków; 

17) realizacja zadań  z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki; 

18) prowadzenie spraw zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w Gminie; 

19) wykonywanie zadań wynikających z ustawy  o powszechnym  obowiązku obrony RP;  

20) promocja gminy;  

21) wydawanie zaświadczeń o pracy w rolnictwie; 

22) nadzór nad umieszczeniem i utrzymaniem tabliczek z nazwami miejscowości oraz       

oznakowań nieruchomości numerami porządkowymi; 

23) prowadzenie całości spraw zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego; 

24) planowanie oraz koordynacja działań w zakresie realizacji zadań obronnych; 

25) opracowanie i aktualizacja planów obronnych i obrony cywilnej gminy oraz innych 

dokumentów   dotyczących przygotowania i działań obronnych i  OC; 

26) prowadzenie działań w celu zapobiegania lub usuwania skutków klęski żywiołowej    

na terenie Gminy; 

27) przygotowanie i zapewnienie działania systemu ostrzegania i alarmowania oraz    systemu 

wykrywania skażeń; 

28) wykonywanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z akcją kurierską; 

29) wykonywanie zadań z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych; 

30) prowadzenie kancelarii niejawnej;  

31) wykonywanie obsługi kancelaryjno-biurowej Rady i komisji; 

32) obsługa jednostek pomocniczych; 

33) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady; 
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34) prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Wójta; 

35) prowadzenie rejestru i zbioru aktów prawa miejscowego; 

36) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów (za wyjątkiem      

sporządzania spisu wyborców); 

37) realizacja nałożonych na Gminę zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w   

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii; 

38) opracowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów       

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  oraz koordynacja       

realizacji programów. 

 

3. Referat Finansów i Budżetu  

Do zakresu działania referatu należą w szczególności: 

1) prowadzenie rachunkowości budżetowej Gminy i Urzędu jako jednostki budżetowej; 

2) wymiar i pobór podatków, opłat; 

3) sprawozdawczość i analizy finansowe; 

4) prowadzenie spraw dotyczących podatku VAT (w tym sporządzanie deklaracji    

i rozliczeń podatku VAT); 

5) obliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz pochodnych od wynagrodzeń;  

6)  prowadzenie ewidencji środków trwałych;  

7) rozliczanie inwentaryzacji; 

8) realizacja zadań związanych z egzekucją administracyjną podatków i opłat; 

9) prowadzenie rachunkowości podatkowej; 

10) wykonywanie czynności związanych z obsługa kasową; 

11) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o opłacie skarbowej; 

12) prowadzenie przez jednostkę obsługującą wspólnej obsługi finansowej jednostek 

obsługiwanych, w tym:  

a) prowadzenie pełnej rachunkowości z wyłączeniem spisu z natury, odrębnie dla każdej 

jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości;  

b) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych;  

c) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;  

d) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych, przygotowywanie i rozliczanie 

wypłat wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników jednostek obsługiwanych oraz 

prowadzenie dokumentacji płacowej;  

e) dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. 
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4. Referat  Gospodarczy  

Do zakresu działania referatu należy w szczególności: 

1) inicjowanie i opracowywanie programów, strategii rozwoju gospodarczego gminy; 

2) promocja gospodarcza, w tym pozyskiwanie inwestorów oraz ich kompleksowa obsługa; 

3) planowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji gminnych; 

4) pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój i rozbudowę infrastruktury gminnej; 

5) sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych; 

6) wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeń     

sanitarnych, wysypiskami oraz unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 

7) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi; 

8) zarządzanie i utrzymanie  sieci dróg gminnych i wewnętrznych;  

9) zimowe utrzymanie dróg;  

10) zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną, gazową;   

11) przygotowanie założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy; 

12) nadzór nad gospodarką wodną oraz współpraca w tym zakresie ze spółką wodną        

działająca na terenie Gminy; 

13) realizacja zadań Gminy ujętych w ustawach: o ochronie przyrody, o ochronie        

środowiska, gospodarowanie środkami z opłat za korzystanie ze środowiska; 

14) wydawania zezwoleń na wycinania drzew, naliczanie kar za samowolne wycięcie drzew; 

15) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych; 

16)  organizacja lokalnego  transportu drogowego; 

17) realizacja zadań dotyczących rolnictwa; 

18) wykonywanie zadań związanych z ochroną zwierząt i wyłapywaniem bezdomnych psów; 

19) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej -wpis, wykreślenie, zmiany, 

zawieszenie i wznowienie działalności; 

20) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

21) sprawy oświetlenia ulicznego; 

22) ochrona przeciwpożarowa, współpraca z OSP z terenu gminy; 

23) sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i geodezji; 

24) prowadzenie spraw z zakresu grobownictwa i cmentarnictwa, sprawowanie opieki 

nad grobami wojennymi, pomnikami oraz Miejscami Pamięci Narodowej;  

25) przygotowanie terenów pod budownictwo poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę  

techniczną; 

26) ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wnioskowanie o przeznaczenie tych gruntów na 

cele nierolnicze i nieleśne; 

27) organizacja i nadzór nad pracami pracowników zatrudnionych w ramach robot 

publicznych i prac interwencyjnych.  
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5. Zastępca Kierownika USC  

Do zakresu działania Zastępcy Kierownika USC należy w szczególności : 

1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń wpływających na stan     

cywilny osób; 

2) prowadzenia i przechowywania ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu  

cywilnego; 

3) sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów; 

4) dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego; 

5) przyjmowania oświadczeń dotyczących pochodzenia dziecka oraz wpływających na stan 

cywilny osób; 

6) transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą; 

7) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń; 

8) orzekania w zakresie zmiany imienia lub nazwiska; 

9) organizowania uroczystości jubileuszowych rocznic pożycia małżeńskiego; 

10) współdziałania z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi RP za granicą   

oraz z placówkami państw obcych w Polsce; 

11) współdziałania z duchownymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie 

małżeństw   wyznaniowych; 

12) wykonywanie postanowień zawartych w międzynarodowych konwencjach  

    i rozporządzeniach Rady (WE); 

13) opracowanie statystycznych rejestracji stanu cywilnego; 

14) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności i wydawania dowodów      

osobistych; 

15) prowadzenie stałego rejestru wyborców; 

16) sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania; 

17) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub      

wymeldowanie; 

18) realizacja zadań z zakresu zbiórek publicznych i zgromadzeń; 

19) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o stowarzyszeniach. 

 

§ 7 

Obsługi prawna 

Do zakresu zadań Radcy Prawnego należy szczególności: 

1) opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady, 

projektów zarządzeń Wójta;  

2) doradztwo prawne na rzecz Wójta i pracowników Urzędu w sprawach związanych 

    z funkcjonowaniem Urzędu i Gminy; 

3) prowadzenie spraw w imieniu Gminy w postępowaniach sądowych;  
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4) współdziałanie z Wójtem i Sekretarzem Gminy w zakresie realizacji zadań stawianych  

przez Radę  pod względem ich zgodności z prawem;  

5) prowadzenie spraw związanych z zaskarżeniem decyzji administracyjnych do sądu oraz  

w zastępstwie prawnym przed sądem;  

6) opiniowanie projektów umów i porozumień;  

7) informowanie Wójta i Sekretarza Gminy oraz pracowników Urzędu o zmianach     

w obowiązującym stanie prawnym;  

8) informowanie Wójta oraz pracowników o stwierdzonych uchybieniach w działalności  

w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.  

 

§ 8 

Jednostki organizacyjne gminy i instytucje kultury 

 

1. Jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy posiadają własne statuty. 

2. Nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych i instytucji kultury sprawuje Wójt. 

3. Na wniosek Wójta, w ramach posiadanych środków, mogą być tworzone przez Radę    

dalsze jednostki wynikające z potrzeb gminy. 

4. Dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych i instytucji kultury zatrudnia     

i zwalnia Wójt. 

5. Czynności z zakresu prawa pracy wobec, o których mowa w ust. 4 tych osób wykonuje  

Wójt. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Urząd jest czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.  

Godziny funkcjonowania Urzędu mogą być zmienione przez Wójta, bez zmiany regulaminu. 

2.  Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów cywilnych także w soboty w terminach 

określonych odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Oporów. 

3. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników Urzędu regulują postanowienia    

Regulaminu Pracy Urzędu; 

4. Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu Gminy obowiązuje protokolarne    

przekazywanie zakresu pracy i obowiązków, nadzór nad tym przedsięwzięciem    sprawują 

kierownicy referatów lub jednostek. 

5. Wszyscy pracownicy Urzędu odpowiadają w ramach swoich kompetencji za merytoryczną  

i formalną prawidłowość, legalność i celowość przygotowywanych przez siebie  

dokumentów, wniosków, opinii. 

7. Zasady podpisywania pism i decyzji określa załącznik nr do niniejszego regulaminu. 

8. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 

  1) Schemat organizacyjny Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury. 

  2) Zasady podpisywania pism i dokumentów 
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu Organizacyjnego 

( Zarządzenie Nr 117/2018 z dnia 31.12.2018r.)  

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY OPORÓW 

SKARBNIK GMINY 

KIEROWNIK 

REFERATU 

REFERAT FINANSÓW  

I BUDŻETU 

SEKRETARZ GMINY 

REFERAT 

ORGANIZACYJNY 

REFERAT 

GOSPODARCZY 

URZĄD STANU 

CYWILNEGO 

GMINNY OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

W OPOROWIE 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA  

W OPOROWIE 

 

W OPOROWIE 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

W SZCZYCIE 

 

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA 

W OPOROWIE 
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                                                                                                          Załącznik nr 2 

                                                                                                                                do Regulaminu Organizacyjnego 

 

Zasady podpisywania pism i dokumentów 

 

§ 1. Wójt podpisuje:  

1) zarządzenia, regulaminy, obwieszczenia, komunikaty, polecenia służbowe;  

2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz;  

3) akty notarialne, umowy i inne pisma zawierające oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem 

Gminy;  

4) wystąpienia kierowane do organów administracji, organów kontroli i nadzoru; 

5) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli nie zostali do ich 

wydawania upoważnieni inni pracownicy Urzędu lub kierownicy jednostek organizacyjnych 

Gminy; 

5) odpowiedzi na skargi dotyczące kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu; 

6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby 

uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu i 

kierowników jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury; 

6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu;  

7) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej;  

8) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako Pracodawcy; 

9) pisma kierowane do Rady i jej Przewodniczącego, w tym odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

radnych, pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców zgłaszane za pośrednictwem 

radnych; 

10) listy gratulacyjne, podziękowania, dyplomy; 

11) inne pisma, jeżeli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie. 

 

§ 2. W przypadku nieobecności Wójta pisma wymienione w § 1 podpisuje Sekretarz Gminy. 

 

§ 3. 1. Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów podpisują: 

1) z upoważnienia Wójta decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji oraz 

inne pisma i dokumenty stosownie do udzielonych upoważnień i pełnomocnictw; 

2)  pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu działania ich komórki 

organizacyjnej, nie zastrzeżone do podpisu Wójta; 

3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej komórki organizacyjnej i zakresu 

zadań dla poszczególnych stanowisk. 

        2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu cywilnego wydaje decyzje i podpisuje pisma 

i dokumenty w swoim imieniu pozostające w zakresie zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

3. Pracownicy podpisują z upoważnienia Wójta decyzje w indywidualnych sprawach  

z zakresu administracji oraz inne pisma i dokumenty stosownie do udzielonych upoważnień 

i pełnomocnictw. 
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§ 4. Zasady podpisywania pism finansowo-księgowych określa Instrukcja obiegu  

dokumentów księgowych. 

 

§ 5. 1.Pracownicy przygotowujący projekty pism oraz  decyzji administracyjnych, parafują  

swoim podpisem, umieszczonym pod tekstem projektu z lewej strony na egzemplarzu ad acta. 

       2. Parafa, o której mowa w ust. 1 są dowodem dokonania weryfikacji pisma /dokumentu oraz 

oznaczają, że osoby je przekładające ponoszą odpowiedzialność za: 

1) merytoryczną i formalna treść pisma/dokumentu; 

2) kompletność oraz formalna poprawność załączonych do sprawy dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 


