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Zarządzenie Nr Or. 0050.2lĄ2019

Burmistrza Praszki

z dnia 1 marca 2019r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Praszce

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2018r., poz. 994) zarządzam co następuje:

§ 1.

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Praszce, stanowiący załącznik
do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr Or.0050.74.2015 Burmistrza Praszki z dnia 23 lipca 2015r. w
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Praszce, zmiana:

- 0r.0050.50.2018 z dnia 17 maja 2018r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.«;_~.-r-:~1"·""~. ,(~F 
I



Załącznik do
Zarządzenia Nr Or.0050.21.2019
z dnia 1 marca 2019 roku

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

W PRASZCE

ROZDZIALI
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Praszce zwany dalej "Regulaminem" określa
organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Praszce.

§2
Urząd jest jednostką przy pomocy, której Burmistrz Praszki wykonuje zadania.

§3
Regulamin zawiera:
Rozdział I. Postanowienia wstępne.
Rozdział II. Struktura organizacyjna Urzędu.
Rozdział III. Zasady kierowania Urzędem.
Rozdział IV. Zakres czynności stanowisk pracy Urzędu.
Rozdział V. Zasady i tryb opracowania i wydawania aktów prawnych.
Rozdział VI. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw indywidualnych obywateli.
Rozdział VII. Organizacja i tryb wykonywania kontroli.
Rozdział VIII. Zasady podpisywania pism i decyzji.
Rozdział IX. Postanowienie końcowe.

c §4
Ilekroć w Regulaminie i załącznikach jest mowa o:

1. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Praszce,
2. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Praszki,
3. Zastępcy Burmistrza - rozumie się przez to Zastępcę Burmistrza Praszki,
4. Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Gminy Praszka,
5. Skarbniku- rozumie się przez to Skarbnika Gminy Praszka,
6. Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską w Praszce.

§ 5
Urząd działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594

z późno zm.),
2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r.

poz. 1202),
3. Statutu Gminy,
4. Niniejszego Regulaminu,
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5. Uchwał Rady Miejskiej,
6. Zarządzeń Burmistrza.

§6
Urząd realizuje zadania:

1. Własne gminy określone w ustawach, statucie Gminy i uchwałach Rady.
2. Zlecone z zakresu administracji rządowej i powierzone na podstawie porozumień zawartych

z właściwym organem administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Inne wynikające z przepisów szczególnych albo określone uchwałami Rady i zarządzeniami

Burmistrza.

ROZDZIAŁU
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§7
1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska:

1) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich symbol- OR.
2) Referat Finansowy symbol- FN.
3) Referat Geodezji, Gospodarki Przestrzennej

i Rozwoju Regionalnego symbol - GPRR.
4) Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska symbol- IT.
5) Referat Oświaty symbol - Oś.
6) Urząd Stanu Cywilnego symbol - USC.
7) StrażMiejska symbol- SM.
8) Radca Prawny symbol - RP.
9) Samodzielnestanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy symbol - BHP.
10) Informatyk symbol- lA.

2. Straż Miejska wchodzi w skład Urzędu zgodnie z uchwałą nr 3l51XXXVI/98 Rady Miejskiej
w Praszce z dnia 21 kwietnia 1998 roku.

§8
W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1.
2.

Zastępca Burmistrza,
Sekretarz - wykonuje również obowiązki kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw

Obywatelskich,
Skarbnik- wykonuje również obowiązki kierownika Referatu Finansowego,
KierownikReferatu Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Regionalnego,
KierownikReferatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
Kierownik Referatu Oświaty,
KierownikUrzędu Stanu Cywilnego,
Komendant Straży Miejskiej.

ROZDZIAŁ III
ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM

§9
1. KierownikiemUrzędu jest Burmistrz.
2. W przypadku nieobecności Burmistrza lub niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków

zastępstwopełni Zastępca Burmistrza.
3. W przypadku nieobecności Zastępcy Burmistrza - zastępstwo pełni Sekretarz zgodnie

z udzielonymupoważnieniem.



4. Schemat organizacyjny Urzędu z uwzględnieniem podziału nadzoru nad pracą referatów
i samodzielnych stanowisk stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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§ 10
1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza i Sekretarza.
2. Do zadań Burmistrza należy przede wszystkim:

1) kierowanie bieżącymi sprawami,
2) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) wydawanie zarządzeń oraz decyzji administracyjnych,
6) realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie, zatrudnianie i zwalnianie kierowników

jednostek organizacyjnych Gminy, występowanie z wnioskiem do Rady
o powołanie albo odwołanie Skarbnika, powoływanie Zastępcy Burmistrza,

7) udzielanie kierownikom jednostek oraz pracownikom Urzędu upoważnień do
wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu,

8) podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
9) nadzór nad remontami i realizowanymi inwestycjami,
10) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i współpraca

z organami tej administracji,
11) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu

oraz kierownikówjednostek organizacyjnych,
12) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu

i jednostkami organizacyjnymi gminy,
13) pełnienie nadzoru merytorycznego nad Referatem Infrastruktury Technicznej i Ochrony

Środowiska oraz Referatem Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Regionalnego,
14) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej i Szefa Zarządzania Kryzysowego,
15) koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez Urząd wynikających z ustawy

o powszechnym obowiązku obrony.

3. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1) wydawanie decyzji administracyjnych w granicach udzielonego upoważnienia przez

Burmistrza,
2) zastępowanie Burmistrza w przypadku jego nieobecności,
3) prowadzenie spraw Gminy w imieniu Burmistrza zgodnie z udzielonym upoważnieniem,
4) podpisywanie pism, informacji, sprawozdań, rozstrzygnięć niezastrzeżonych do podpisu

przez Burmistrza,
5) pełnienie nadzoru merytorycznego nad Referatem Oświaty i sprawami z zakresu pomocy

społecznej, kultury, sportu i zdrowia,
6) pełnienie nadzoru merytorycznego nad samodzielnym stanowiskiem ds. bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz informatykiem,
7) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
8) współpraca z Burmistrzem przy opracowywaniu projektów uchwał i ich wykonywaniu,
9) czynne uczestniczenie przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego i opracowaniu prognozy skutków wpływu tego planu na środowisko,
10) nadzór nad tworzeniem i realizacją programów strategii rozwoju gminy,
11) w razie potrzeby wykonywanie innych zadań według wskazań i poleceń Burmistrza

w zakresie kompleksowego rozwiązania problemów wynikających z zadań gminy,
12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych - zadania i obowiązki

pełnomocnika ochrony:
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a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
b) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy

lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
c) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne

stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
d) nadzorowanie realizacji planu ochrony informacji niejawnych Urzędu,
e) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,

f) klasyfikowanie informacji niejawnych, stosowanie właściwych klauzul tajności oraz
procedura ich zmiany, .

g) prowadzenie szkolenia pracowników dopuszczonych do informacji niejawnej
w zakresie informacji niejawnych,

13) wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych,

14) dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu w przypadku nieobecności
Sekretarza.

4. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
l) wykonywanie funkcji kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
2) zabezpieczenie mienia Urzędu przed kradzieżą i włamaniem,
3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
4) dbałość o dyscyplinę pracy w Urzędzie,
5) dopilnowanie terminowego załatwiania spraw obywateli w Urzędzie,
6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych zgodnie

z upoważnieniem udzielonym przez Burmistrza,
7) podpisywanie pism, informacji, sprawozdań, rozstrzygnięć niezastrzeżonych do podpisu

przez Burmistrza,
8) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego, jego zmian oraz zakresu czynności

dla poszczególnych stanowisk,
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
10) nadzór nad przygotowaniem materiałów i projektów uchwał wnoszących pod obrady Rady,
11) prowadzenie ewidencji zarządzeń,
12) prowadzenie rejestru zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu,
13) prowadzenie dokumentacji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu,
14) nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu,
15) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz przekazywanie ich

do załatwienia według właściwości,
16) prowadzenie wg potrzeb i kompetencji kontroli wewnętrznej w referatach Urzędu,
17) prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie,
18) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z różnych źródeł,

a w szczególności z funduszy europejskich,
19) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
20) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
21) dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu.

5. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
l) kierowanie pracą Referatu Finansowego,
2) nadzór nad działalnością finansową Gminy,
3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
4) pełnienie nadzoru nad ewidencją majątku Gminy,
5) przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowywania projektu budżetu gminy,
6) opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy dotyczących budżetu oraz



opiniowanie uchwał dotyczących zobowiązań finansowych Gminy,
7) opracowywanie i przedkładanie sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy,
8) analiza i bieżące informowanie Burmistrza o realizacji budżetu oraz wnioskowanie

w sprawachjego zmian,
9) kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do powstania zobowiązań

finansowych,
10) kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
11) opiniowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i opracowanie planu

finansowego na zadania zlecone Gminie,
12) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wymiarem i poborem podatku i opłat lokalnych,

c

13) dokonywanie kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczącej
procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz
gospodarowaniem mieniem,

14) przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów księgowych,
15) nadzór wykonywania budżetu poprzez kontrolę zgodności operacji finansowych

i gospodarczych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów
opisujących tę sytuacje,

16) nadzór nad gospodarką kasową jednostki,
17) wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
18) gromadzenie i przechowywanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości,
19) przyjmowanie i nadzór nad umowami zaciągniętych pożyczek i kredytów,
20) okresowe ustalenie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów

i pasywów,
21) zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań obronnych.

§11
1. Kierownicy referatów kierują pracą referatów i odpowiadają przed Burmistrzem za należytą

organizację pracy i sprawne wykonywanie zadań należących do referatów.
2. Do obowiązków kierowników należy w szczególności:

1) organizacja pracy referatu,
2) dokonywanie podziału czynności pomiędzy pracowników referatu,
3) ustalenie czasowego zastępstwa podczas nieobecności swojej i innych pracowników

referatu,
4) wnioskowanie w sprawie wyróżnienia i karania pracowników referatu.
5) przedkładanie wniosków do opracowywanegoprojektu budżetu oaz zmian do budżetu,
6) przekazywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji określonych

w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, a dotyczących
referatu,

7) przekazywanie informacji i materiałów do publikacji na stronie Urzędu,
8) załatwianie spraw wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

ROZDZIALIV
ZAKRES CZYNNOŚCI STANOWISK PRACY URZĘDU

§ 12
Do wspólnych zadań referatów należą w szczególności:
1) podejmowanie działań związanych z realizacją zadań gminy, wykonywanie uchwał Rady,
2) opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady,
3) przygotowywanie zarządzeń Burmistrza,



4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)

C
18)

c

współdziałanie z organami administracji rządowej,
rozpatrywanie skarg i wniosków oraz interpelacji według właściwości,
zapewnieniewłaściwej i terminowej realizacji zadań należących do zajmowanego stanowiska,
odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość przygotowanych przez siebie
dokumentów,
sporządzanie sprawozdań statystycznych, analiz i informacja z zakresu swego działania,
znajomość i stosowanie obowiązujących przepisów prawnych,
kompetentna i właściwa kultura obsługi interesanta,
usprawnienie własnej organizacji, metod i form pracy,
wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza,
wytwarzanie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej
Urzędu,
zbieranie i gromadzenie informacji niezbędnych do wykonywania pełnionych obowiązków -
samo edukacja europejska,
znajomość podstawowych rozporządzeń i aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej,

wyszukiwanie źródeł finansowania oraz wypełnianie wniosków o dofinansowanie z funduszy
strukturalnychUE,
bieżąca współpraca z instytucjami Regionu zajmującymi się zagadnieniami UE,
przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

§13
W skład referatu wchodzą stanowiska:
1. ds. obsługi Rady Miejskiej i kadr
2. ds. kancelaryjno- organizacyjnych
3. ds. dowodów osobistych
4. ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego
5. ds. profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych
6. ds. gospodarczo - technicznych

oraz obsługa:
7. sprzątaczka - 2 etaty
8. pa1acz- sezon zimowy

symbol - OR. I
symbol - OR. II
symbol - OR. III
symbol- OR. V
symbol - OR. VI
symbol- OR.VII

Do podstawowych zadań referatu należą w szczególności sprawy:

1. W zakresie obsługi Rady:
1) wykonywanie wszelkich niezbędnych czynnosci, których celem jest zapewruerue

optymalnych warunków merytoryczno-organizacyjnych i technicznych dla sprawnego
wykonywania przez Radę jej zadań,

2) zapewnienie warunków i obsługi organizacyjno-technicznej sesji Rady poprzez:
- wysyłanie zawiadomień o zwołaniu sesji wraz z niezbędnymi materiałami i projektami

uchwał,
- sporządzanie protokołów odzwierciedlających faktyczny przebieg i wynik sesji,
- prowadzenie rejestru uchwał Rady i przekazywanie ich właściwym komórkom do

realizacji,
- prowadzenie rejestru wniosków i interpretacji radnych i komisji i przekazywanie ich do

realizacji,
- opracowanie sprawozdań, informacji dla potrzeb własnych i innych organów,

3) przesyłanie uchwał w ciągu 7 dni do Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu
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Wojewódzkiegolub Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) przekazywanie uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opolskiego, gdy wymagają tego przepisy prawa,
5) prowadzenie ewidencji korespondencji i podejmowanie niezbędnych czynności

związanych z terminowym jej załatwieniem,
6) wykonywanie w oparciu o upoważnienie przewodniczących komisji Rady niezbędnych

czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń komisji,
7) podejmowanie czynności zabezpieczających realizację wniosków komisji,
8) wykonywanie zadań związanych z organizacją łączności radnych z mieszkańcami,
9) zapewnienie radnym materiałów umożliwiających aktywne uczestnictwo w pracach Rady

i jej organów,
10) wykonywanie w zleconym zakresie prac związanych z wyborami Prezydenta RP,

wyborami do Sejmu i Senatu, referendach, w wyborach do rad gmin, rad powiatu i
sejmikówwojewództw, wyborach uzupełniających oraz z wyborami ławników,

11) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi osób zobowiązanych do
ich składania.

2. W zakresie kadr:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i Kierowników samorządowych

jednostek organizacyjnych gminy,
2) wydawanie decyzji oraz upoważnień Burmistrza do załatwiania spraw w jego imieniu

przez pracowników,
3) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych,

prac interwencyjnych i staży na terenie Gminy,
4) wydawanie zaświadczeń w przypadku, gdy obowiązek ten wynika z aktów

normatywnych,
a zaświadczenie zawiera elementy niewchodzące wyraźnie w zakres działania Innego
stanowiskapracy,

5) sporządzanie umów o dzieło, umów zlecenia, od których odprowadzane są składki
społeczne
i zdrowotne.

6) prowadzenie ewidencji pieczęci: zakup nowych pieczęci, likwidacja pieczęci.
7) kompletowanie wniosków pracowników urzędu i kierowników jednostek

organizacyjnych gminy oraz przekazywanie ich do ZUS celem ustalenia emerytury lub
renty.

3. W zakresie spraw kancelaryjno - organizacyjnych:
l) prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
2) organizacja przyjmowania i załatwiania interesantów zgłaszających się do Burmistrza,
3) prowadzenie kancelarii ogólnej,
4) wykonywanie prac związanych z obsługą platformy elektronicznej,
5) gospodarka środkami nietrwałymi, drukami,
6) prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej i ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń

urzędowych,
7) prowadzenie rejestru faktur wpływających do Urzędu,
8) zaopatrzenie w materiały biurowe oraz w środki czystości,
9) prowadzenie spraw z zakresu BHP,
10) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.

4. W zakresie spraw dowodów osobistych:
l) realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, a w szczególności:

prowadzenie rejestru dowodów osobistych,
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w tym: - przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu,
- wydawanie dowodów osobistych,
- unieważnianie dowodów osobistych,
- prowadzenie dokumentacji,
- udostępnianie danych z rejestru.

5. W zakresie spraw obronnych:
l) przygotowanie i opracowanie gminnych planów na potrzeby obronne państwa,
2) opracowanie założeń w sprawie prowadzenia szkoleń dotyczących przygotowania

pracowników Urzędu do realizacji zadań związanych z podwyższeniem gotowości
obronnej Państwa oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji szkoleniowej,

3) organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru Burmistrza,
4) organizacja głównego stanowiska kierowania,
5) tworzenie punktu kontaktowego oraz bazy danych na potrzeby HNA, planowanie

realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych,
6) realizacja zadań wynikających z przepisów szczególnych.

6. W zakresie spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego:
1) wykonywanie zadań związanych z rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
2) opiniowanie podań w sprawie uznania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin,
3) załatwianie spraw z zakresu reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby

wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji,
4) prowadzenie planów akcji kurierskiej, nakładanie świadczeń na czas mobilizacji,
5) realizacja zadań obrony cywilnej w gminie orazjej koordynowanie,
6) prowadzenie spraw z zakresu organizacji formacji obrony cywilnej,
7) opracowanieplanów OC gminy zgodnie z wytycznymi oraz planów dla Szefa OC Gminy,
8) powoływanie formacji OC podległych Szefowi OC,
9) prowadzenie ewidencji formacji OC, w tym:

- ewidencji osób przeznaczonych do pełnienia służby w formacji OC,
- ewidencji kart przydziału do formacji OC,

10) opracowanie planów działania formacji OC, w tym szkoleń i ćwiczeń,
II) utrzymywanie w stałej gotowości eksploatacji urządzeń systemu wykrywania I

alarmowania,
12) kontrola realizacji zadań OC wjednostkach organizacyjnych gminy,
13) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej i w razie

ogłoszenia mobilizacji,
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji sprzętu OC i gospodarki magazynowej,
15) wykonywanie zadań wynikających z zagrożeń nadzwyczajnych, przeciwdziałanie ich

skutkom,
16) prowadzenie spraw w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych - zarządzanie

kryzysowe,
17) ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i wysyłanie

dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone",
18) udostępnianie, wydawanie i egzekwowanie zwrotu wydanych dokumentów zawierających

informacje niejawne,
19) sprawowaniebezpośredniego nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych.

7. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania spraw alkoholowych:
1) udzielanie informacji o możliwych formach pomocy i leczenia uzależnień alkoholowych

osób i ich rodzin,
2) organizowaniepomocy osobom uzależnionym od alkoholu,
3) organizowanie zajęć edukacyjno - informacyjnych,
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4) współdziałanie z Poradnią Odwykową oraz innymi ośrodkami pomocy osobom
uzależnionym od alkoholu,

5) współdziałanie z takimi grupamijak: AA, A-Anon, Al.- A-ten,
6) współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) utrzymanie czystości w Klubie Abstynenta w Praszce,
8) ponoszenie odpowiedzialność za sprzęt i inne rzeczy w Klubie Abstynenta.

8. W zakresie spraw gospodarczo - technicznych:
1) prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych, a w tym:

- zakup usług energii elektrycznej i cieplnej, wody, usług pocztowych,
- zakup wyposażenia, sprzętu biurowego, p. pożarowego oraz tablic urzędowych

i informacyjnych,
2) prowadzenie księgi inwentarzowej Urzędu,
3) nadawanie numeru inwentarzowego i aktualizacja spisów inwentarza w poszczególnych

pomieszczeniach,
4) wykonywanie wszelkich prac konserwacyjnych w Urzędzie,
5) obsługa kserokopiarek,
6) wywieszenie ogłoszeń, obwieszczeń, plakatów na tablicach informacyjnych Urzędu i na

terenie miasta Praszka,
7) wysyłanie i odbieranie korespondencji z poczty, roznoszenie korespondencji na terenie

miasta Praszka,
8) codzienne otwieranie krat ewakuacyjnych i ich zamykanie po zakończeniu pracy,
9) prowadzenie archiwum Urzędu.

9. W zakresie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, a w szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia ( sprzęt

gaśniczy, środki transportu, umundurowanie) jednostkom ochotniczych straży pożarnych na
terenie gminy,

2) prowadzenie spraw ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz środków
transportu i budynków,

3) nadzór nad prowadzeniem remontów w OSP (budynki, samochody).
4) kompletowanie i przekazywanie komórce finansowej dokumentów dot. zakupu

wyposażenia, zużycia paliwa oraz wpłaty ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP
biorącym udział
w akcjach ratowniczych,

5) współpraca z Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych.

10. W zakresie audytu wewnętrznego:
1) prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia

2009r. o finansach publicznych,
2) wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli

zarządczej oraz czynności doradcze,
3) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego w rozumieniu Rozdziału 3

ustawy o finansach publicznych,
4) udostępniania akt z przeprowadzonego audytu Burmistrzowi lub osobom upoważnionym

przez Burmistrza,
5) dokonywanie analizy ryzyka w obszarze objętym audytem oraz opracowanie programu

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

6) przedstawianie opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki,
7) składanie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu oraz informowania



w szczególności o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli
zarządczej,

8) prowadzenie dokumentacji w postaci papierowej,
9) zabezpieczanie hasłem dokumentacji zapisanej w formie elektronicznej wytworzonej dla

celów prowadzenia audytu wewnętrznego,
10) przechowywanie tworzonej oraz otrzymanej w wyniku czynności audytowych

dokumentacji w pomieszczeniach wskazanych przez Burmistrza.

REFERAT GEODEZJI,
REGIONALNEGO

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROZWOJU

§ 14
W skład referatu wchodzą stanowiska:
l. kierownikreferatu
2. ds. zagospodarowaniaprzestrzennego

3. ds. gospodarki nieruchomościami
4. ds. działalności gospodarczej

5 .. ds. budownictwa

symbol - GPRR. I
symbol - GPRR. II
symbol - GPRR. III
symbol - GPRR. V
symbol - GPRR. VI

C Do podstawowych zadań referatu należą w szczególności sprawy:

c'

1. W zakresie geodezji i komunalizacji mienia:
1) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne

prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy, o
stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez
zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,

2) przygotowanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywanie
podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu,

3) wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,
4) składanie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw Gminy do działek gruntu

wydzielonych pod drogi publiczne,
5) przygotowanie decyzji o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości w wyniku jej podziału,
6) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie

scalenia
i ponownego podziału nieruchomości,

7) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
8) ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu

obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów
we wspólnocie,

9) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
10) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniami,
11) prowadzenie całości spraw związanych z komunalizacją nieruchomości,
12) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,
13) prowadzenie spraw związanych z oznaczemem nieruchomości numerarm

porządkowymi.

2. W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
1) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy,
2) przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3) przygotowywanie materiałów w celu przystąpienia do sporządzenia studium
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uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zwane "studium",

4) rozsyłanie do zaopiniowania studium właściwym organom,
5) prowadzenie całości spraw zmierzających do przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminny,
6) rozpatrywanie roszczeń finansowychwobec gminy, które mogą wynikać z ustaleń planu

zagospodarowania przestrzennego,
7) czynny udział w negocjacjach w przypadku wprowadzenia zadania rządowego do

miejscowego planu zagospodarowania,
8) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
9) przygotowanie postanowień w sprawie zgodności proponowanego przez stronę podziału

nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gmmy,

10) pobieranie jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

11) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy,

12) wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) zapewnianie wyceny nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu

nieruchomości,
2) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości

udostępniane z zasobu,
3) prowadzenie całości spraw związanych ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie

wieczyste lub w trwały zarząd nieruchomości będących własnością Gminy,
4) występowanie z wnioskiem o unieważnienie nabycia nieruchomości przez cudzoziemca,
5) opracowanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
6) opracowywanie projektów uchwał określających zasady sprzedaży lokali w domach

wielomieszkaniowych,
7) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących udzielania bonifikaty od

ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości w przypadkach określonych w art. 68 ustawy
o gospodarce nieruchomościami,

8) występowanie z żądaniem rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed
upływem ustalonego okresu, stosowanie do art. 240 k.c., jeżeli użytkownik wieczysty
korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w
szczególności, jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie,

9) prowadzenie całości spraw związanych z zamianą nieruchomości,
10) prowadzenie całości spraw związanych z nabywaniem nieruchomości przez Gminę,
11) przygotowywanie decyzji o wygaśnięcie trwałego zarządu w odniesieniu do

nieruchomości,
12) ustalanie sposobu l terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych

oddawanych
w użytkowanie wieczyste,

13) ustalanie dodatkowych opłat rocznych obciążających użytkownika wieczystego
w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości,

14) ustalanie wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego
zarządu nieruchomości,

15) udzielanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego
zarządu nieruchomości,

16) aktualizowanie wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub



trwałego zarządu nieruchomości,
17) przygotowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem przez Gminę prawa

pierwokupu nieruchomości,
18) zawiadamianie poprzedniego właściciela lub spadkobiercy wywłaszczonej

nieruchomości
o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,

19) zapewnienie gruntów na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych,
20) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Rodzinnych ogrodach działkowych,
21) orzekanie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

prawnym i fizycznym w prawo własności,
22) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
23) prowadzenie całości spraw związanych z nabyciem przez Gminę prawa własności, z

mocy prawa, nieruchorilości zajętych pod drogi publiczne,
24) prowadzenie całości spraw związanych z dzierżawą nieruchomości będących własnością

Gminy,
25) podejmowanie innych działań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
26) występowanie z wnioskiem o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o ograniczeniach

w sposobie korzystania z nieruchomości.

c

4. W zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi, kultury, zdrowia, sportu:
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie,
3) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
4) przyjmowanie zawiadomień o imprezach publicznych, artystycznych, rozrywkowych

i sportowych,
5) przygotowywanie umów w sprawie przyznania dotacji dla MGOKiS, Muzeum, Biblioteka,
6) współpraca z klubami sportowymi w zakresie zadań z upowszechniania kultury fizycznej

i sportu,
7) nabór wniosków i rozliczanie dotacji dla klubów sportowych,
8) prowadzenie ewidencji hoteli,
9) współudział w układaniu kalendarza imprez sportowych,
10)współdziałanie z jednostkami kultury, sportu, pomocy społecznej i oświaty,
11 )sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi,
12) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych.

5. W zakresie działalności gospodarczej:
l) wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej,
2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w

miejscu ipoza miejscem sprzedaży,
3) wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych,
4) kontrola prawidłowości wnoszonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych,
5) współdziałanie z organami kontroli w sprawach związanych z funkcjonowaniem handlu

i w sprawach dotyczących ewidencji działalności gospodarczej,
6) współdziałanie z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, z Zakładem Ubezpieczeń

Społecznych w sprawach związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
7) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie transportu

drogowego w przewozach taksówkowych na obszarze gminy.

6. W zakresie rozwoju regionalnego i promocji:



4)
5)
6)

7.
1)

2)
3)
4)
5)
6)

C 7)

1) wykonywanie zadań z zakresu promocji i rozwoju gminy,
2) współdziałanie z miastami partnerskimi,
3) współpraca z organizacjami i instytucjami związanymi z działalnością gospodarczą, w tym

ze strefą ekonomiczną, izbą gospodarczą, klubem biznesu, Towarzystwem Gospodarczym
Gminy,
organizowanie i koordynowanie spotkań w zakresu gospodarczego rozwoju gminy,
współpraca przy opracowywaniu planów i strategii rozwoju gminy,
realizacja procedur przyznania nagród Burmistrza - Praszkowski Koziołek.

W zakresie budownictwa:
współpraca z nadzorem budowlanym w zakresie utrzymania stanu technicznego budynków
na terenie gminy Praszka,
nadzór ogólny nad budynkiem Urzędu,
ochron dóbr kultury, a zwłaszcza zabytków znajdujących się na terenie gminy Praszka,
prowadzenie rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy,
opracowanie Gminnego Planu Ochrony Zabytków .
nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i pomników zlokalizowanych na terenie
gminy oraz zapewnienie właściwego utrzymania cmentarzy wojennych i mogił,
prowadzenie procedury związanej z przygotowaniem materiałów do opracowania projektu .
decyzji o warunkach zabudowy.

REFERATINFRASTRUKTURYTECHNICZNEJIOCHRONYŚRODO~SKA

§ 15
W skład referatu wchodzą stanowiska:
1. kierownik referatu
2. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
3. ds. drogownictwa
4. ds. gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa i leśnictwa
5. ds. zamówień publicznych
6. pracownik gospodarczy

symbol- IT.II
symbol - IT. I
symbol - IT. III
symbol - IT. IV
symbol- IT. V

Do podstawowych zadań referatu należą w szczególności sprawy:

c 1. W zakresie inwestycji
1) przygotowanie i prowadzenie inwestycji realizowanych przez Gminę w zakresie:

infrastruktury wodno - ściekowej,
infrastruktury służącej ochronie środowiska,
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
budynków będących własnością Gminy,

2) nadzór organizacyjny nad realizowanymi inwestycjami,
3) współpraca z instytucjami zewnętrznymi współfinansującymi realizowane inwestycje,
4) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych na

realizację inwestycji,
5) prowadzenie zadań dotyczących remontów budynków komunalnych,
6) prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów melioracyjnych

należących do gminy,

2. W zakresie ochrony środowiska igospodarki wodnej:
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o Ochronie Przyrody, w tym prowadzenie

spraw dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu miasta i gminy Praszka,
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2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Wodne,
3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
4) prowadzenie spraw wynikających z Prawa Geologicznego i Górniczego,
5) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o Utrzymaniu czystości 1 porządku w

gminach
i ustawy o Odpadach,

6) nadzór nad realizacją systemu gospodarki odpadami na terenie gminy,
7) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających

informacje o środowisku i jego ochronie,
8) prowadzenie postępowań w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko, a także

zapewnienie udziału społeczeństwa w tym postępowaniu,
9) prowadzenie sprawo tematyce ekologicznej,

c"

3. W zakresie drogownictwa:
1) przygotowanie i prowadzenie inwestycji realizowanych przez Gminę w zakresie:

dróg i parkingów,
oświetlenia drogowego,
kanalizacji deszczowej,

2) nadzór organizacyjny nad realizowanymi inwestycjami,
3) współpraca z instytucjami zewnętrznymi współfmansującymi realizowane inwestycje,
4) prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków zewnętrznych na

realizację inwestycji,
5) wykonywanie czynności należących do zarządcy dróg gminnych, a wynikających z

przepisów ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
6) prowadzenie spraw dotyczących utrzymania dróg gminnych, dróg wewnętrznych będących

własnością Gminy,
7) nadzór nad utrzymaniem dróg w gminie oraz ich przejezdności w okresie zimowym,
8) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia ulicznego w mieście i gminie oraz nadzór nad

jego funkcjonowaniem,
9) prowadzenie spraw dotyczących kanalizacji deszczowej, a w szczególności nadzór nad jej

funkcjonowaniem,
4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej:

l) prowadzenie spraw dotyczących spraw mieszkaniowych na podstawie ustawy o
ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy,

2) przyjmowanie i rejestrowanie podań o przydzielenie lokali komunalnych:
mieszkalnych, socjalnych i użytkowych,

3) organizowanie przetargów dotyczących najmu lokali użytkowych,
4) współpraca ze społeczną komisją mieszkaniową w zakresie:

sprawdzania warunków lokalowych osób starających się o lokale z zasobu gminy,
opiniowanie podań o przydzielenie lokalu komunalnego,

- wskazywanie osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej
kolejności,

5) wydawanie skierowań na lokale użytkowe, mieszkania komunalne i socjalne oraz
zawieranie umów najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynki Urzędu,

6) prowadzenie rejestru zasobów mieszkaniowych,
7) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem budynkami komunalnymi i lokalami

użytkowymi, w tym współpraca z zarządcą nieruchomości,
8) sprawy związane z bieżącym utrzymaniem czystości i zieleni na terenie gminy,

utrzymaniem mienia komunalnego oraz nadzór nad wykonywaniem prac w powyższym
zakresie,



9) prowadzenie spraw związanych z placem targowym, w tym zawieranie umów na
dzierżawę stanowisk handlowych na placu targowym w Praszce.

c

5. W zakresie rolnictwa i leśnictwa:
1) współdziałanie z Urzędem Statystycznym w zakresie przygotowania materiałów do spisu

rolnego,
2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie roślin
3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

chorób zakaźnych zwierząt,
4) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Łowieckie,
5) prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód spowodowanych skutkami klęsk

żywiołowych i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rolnictwie na terenie gminy,
6. W zakresie zamówień publicznych:
1) rejestrowanie zamówień publicznych zgłaszanych przez pracowników Urzędu,
2) wybór trybu zamówienia publicznego,
3) prowadzenie dokumentacji związanych z zamówieniami publicznymi,
4) prowadzeniepostępowania w sprawie zamówień publicznych,
5) ogłaszaniew Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o zamówieniach publicznych,jeśli

wymaga tego prawo,
6) przyjmowanieprotestów i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć,
7) sporządzaniewspólnie z pracownikami merytorycznymi projektów umów w sprawach zamówień
publicznych,
8) podejmowanie innych działań zmierzających do zachowania przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych,
9) wprowadzanie faktur do CPV.

7. Pracownik gospodarczy.
Szczegółowy zakres każdorazowo ustala kierownik referatu Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Środowiska.

REFERAT FINANSOWY

§ 16

c W skład referatu wchodzą stanowiska:
1. Zastępca Skarbnika

symbol- FN.I
2. Ds. księgowości budżetowej

symbol - FN.II
3. Ds. księgowości i wynagrodzeń

symbol - FN.l1I
4. Ds. obsługi kasowej

symbol- FN.lV
5. ds. wymiaru podatków

symbol- FN.V
6. ds. wymiaru podatków

symbol- FN.VI
7. ds. księgowości podatkowej i windykacji należności

symbol - FN.VII
8. ds. podatku od towarów i usług NAT/

symbol- FN.VIII
9. ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi



symbol- FN.lX

Do podstawowych zadań referatu należą w szczególności sprawy:

l. Zastępca Skarbnika:
1) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych

zadań własnych i zadań zleconych gminy,
2) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań

budżetowych jednostki na podstawie ksiąg rachunkowych oraz zbiorczych sporządzonych
na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek podległych,

3) sporządzanie sprawozdań finansowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia
zmian w funduszu,

4) prowadzenie analityki materiałów oraz prowadzenie zbiorczej księgi pozostałych
środków trwałych w użytkowaniu,

5) prowadzenie ewidencji analitycznej pożyczek, kredytów i udziałów w spółkach,
6) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej rachunku środków do konta 139 -

inne rachunki bankowe,
7) nadzór nad gospodarką kasową jednostki,
8) zatwierdzanie do zapłaty wydatków placówek oświatowych,
9) kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
10) zastępowanie Skarbnika Gminy w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia

przez niego obowiązków w granicach udzielonego upoważnienia.

c

l)

2)

3)

C 4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

2. W zakresie księgowości budżetowej:
sprawdzanie rachunków i faktur VAT wpływających do Urzędu pod względem

formalnym
i rachunkowym, klasyfikowanie ich oraz przekazywanie na stanowiska osobom
merytorycznie odpowiedzialnym celem opisania i stwierdzenia celowości zakupu oraz
przestrzegania terminów płatności i dokonywania zapłat z przestrzeganiem dyscypliny
finansów publicznych,

drukowanie wyciągów bankowych z rachunków bankowych, dokonywanie klasyfikacji
wpłat z podziałem na poszczególne tytuły podatków i opłat oraz przekazywanie środków z
budżetu dla jednostek budżetowych podległych i instytucji kultury,

rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników urzędu,
prowadzenie ewidencji analitycznej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości, bieżąca analiza wpłat tych należności oraz ich windykacja,
prowadzenie ewidencji analitycznej opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych, bieżąca analiza wpłat tych należności,
prowadzenie ewidencji mandatów kredytowych Straży Miejskiej oraz egzekwowanie

należności z tego tytułu,
dekretowanie dokumentów księgowych i ich klasyfikowanie zgodnie

z zakładowym planem kont, klasyfikacją budżetową oraz klasyfikacją wydatków
strukturalnych,

pełnienie nadzoru nad dochodami budżetu, koordynowanie łącznych dochodów
budżetowych z podatków i opłat oraz sporządzanie ogólnego zestawienia stanu należności
(saldo początkowe plus przypis minus odpis), wpłat i salda końcowego (stan zaległości i
nadpłat),
z poszczególnych stanowisk księgowości podatkowych do bilansu za okresy
sprawozdawcze,

przestrzeganie terminów ratalnych spłat pożyczek i kredytów oraz naliczanie i
przekazywanie odsetek w terminach miesięcznych zgodnie z zawartymi umowami,

rozliczanie dochodów dotyczących budżetu państwa i innych jednostek oraz terminowe



3.
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

C 11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

c'

ich przekazywanie na rachunek budżetu.

W zakresie księgowości i wynagrodzeń:
sporządzanie list płac pracowników Urzędu na podstawie dokumentów niezbędnych do

ich sporządzania tj. umów, angaży i innych decyzji,
sporządzanie list płac osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót

publicznych oraz sporządzanie wniosków o refundację do Powiatowego Urzędu Pracy,
naliczanie i sporządzanie list diet dla radnych Rady i sołtysów,
naliczanie i sporządzanie list wypłat osób zatrudnionych na podstawie umów - zleceń,
naliczanie i sporządzanie list wypłat "trzynastek",
sporządzanie list wypłat prowizji inkasentom podatków i opłat,
naliczanie i sporządzanie list zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,
sporządzanie przelewów związanych z wypłatą wynagrodzeń na konta osobiste

pracowników oraz do innych instytucji np. ZUS, Urząd Skarbowy,
sporządzanie rocznych kart zasiłkowych, kartotek wynagrodzeń i podatkowych dla osób

fizycznych,
sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych -

raporty imienne, deklaracje zbiorcze i przygotowanie przelewów,
sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz innych o wszystkich dokonywanych

zmianach w ubezpieczeniach społecznychpracowników i członków ich rodzin,
sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników z tytułu podatku

dochodowego od osób fizycznych,
przekazywanie do ZUS-u informacji o zatrudnieniu i uzyskiwanych zarobkach przez

emerytów i rencistów,
wydawanie informacji o uzyskiwanych wynagrodzeniach rocznych osobom

odchodzącym na emeryturę,
wydawanie zaświadczeń o zarobkach na prośbę pracownika,
sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na

podstawie prowadzonej analizy funduszu płac,
prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych,
prowadzenie zbiorczej książki inwentarzowej środków trwałych, wartości

niematerialnych
i prawnych z podziałem na poszczególne grupy klasyfikacji rodzajowej, wyliczanie ich
umorzenia, aktualizacja ich wyceny,

19) sporządzanie rocznych sprawozdań o inwestycjach i o stanie środków trwałych,
20) prowadzenie spraw w zakresie kosztów przygotowania zawodowego uczniów.

4. W zakresie obsługi kasowej:
1) właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki i innych walorów w kasie,
2) dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów

rozchodowych,
3) przyjmowanie wpłat z tytułu wadium, podatków i opłat na podstawie kwitariuszy oraz

dowodów KP, (deklaracji),
4) wpłaty do banku przyjętych wpłat poszczególnych dochodów na konto dochodów

budżetowych, a w przypadku wadium na rachunek sum depozytowych,
5) sporządzanie raportów kasowych dla każdego rodzaju dochodów oraz dla wydatków,
6) przechowywanie i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania,
7) wydawanie bloczków i rozliczanie inkasenta opłaty targowej i parkingowej,
8) wydawanie i rozliczanie mandatów kredytowych Straży Miejskiej,
9) naliczanie prowizji sohysom za dokonane inkaso podatków,
10) prowadzenie ewidencji analitycznej opłat za zajęcie pasa drogowego.



5. W zakresie wymiaru podatków:
l) prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków z terenu miasta i gminy Praszka,
2) wystawianie decyzji na wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od

nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz decyzji zmieniających w/w podatki,
3) wprowadzanie danych z ewidencji gruntów i budynków do kart nieruchomości i kart

gospodarstw,
4) prowadzenie spraw związanych z umarzaniem zobowiązań pieniężnych i odwołań od

wydanych decyzji,
5) współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6) wysyłanie deklaracji do osób prawnych celem rozliczenia przez te jednostki podatku od

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
7) wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw,
8) sporządzanie sprawozdań w zakresie poszczególnych podatków oraz wyliczanie

skutków obniżenia maksymalnych stawek i skutków udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń,
zaniechania poboru podatku do kwartalnych sprawozdań z realizacji budżetu,

9) sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy publicznej,
10) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla producentów

rolnych.c

6. W zakresie księgowości podatkowej i windykacji należności:
l) prowadzenie księgowości statystycznej i analitycznej podatku od nieruchomości,

rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych z terenu miasta i gminy Praszka,
2) zakładanie i aktualizowanie kartotek w sprawach podatku od środków transportowych

od osób fizycznych i osób prawnych z terenu miasta i gminy Praszka poprzez przypisy
(zarejestrowanie pojazdów) i odpisy (wyrejestrowanie pojazdów) przy współpracy w tym
zakresie z pracownikiem ds. komunikacji - Starostwem.

3) bieżąca ewidencja wpłat podatników, analiza dokonanych wpłat i związane z tym
egzekwowanie należnego gminie podatku poprzez wysyłanie upomnień, postanowień,
zawiadomień, decyzji, tytułów wykonawczych oraz współpraca w tym zakresie z
Referentem Egzekucyjnym Urzędu Skarbowego,

4) naliczanie i egzekwowanie odsetek od kwot podatków zapłaconych po ustalonym
okresie płatności,

5) rozpatrywanie podań i przygotowywanie decyzji w sprawach o umorzenie odsetek w
całości lub częściowo od zaległego podatku i o przełożeniu terminu płatności podatku,

6) Wykonywanie czynności związanych ze zwrotem nadpłaconego podatku przez
podatników,

7) Rozliczanie inkasentów z każdej raty płatności podatku oraz nadzór nad jego
prawidłowością
i terminowością,

8) sporządzanie do Izby Rolniczej deklaracji z podatku rolnego oraz przekazywanie
należnych składek w ustawowych terminach,

9) wykonywanie czynności w stosunku do dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z
dnia
7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, za wyjątkiem
przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania od dłużników
alimentacyjnych oświadczeń majątkowych.

7. W zakresie podatków od towarów i usług N AT/
l) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu w zakresie podatku VAT,



2) wystawianie faktur jak również w przypadkach przewidzianych prawem faktur I not
korygujących,
3) obliczanieiterminowe wpłaty podatkuVATza okresymiesięczne na kontoUrzędu Skarbowego,
4)sporządzID1iecomiesięcznejdeklaracjipodatkowej.
5) dekretowanie dokumentów dotyczących zadań inwestycyjnych, sprawdzenie ich pod względem
rachunkowym,dokonywaniezapłatyw terminach wyznaczonych na fakturach,
6) prowadzenie ewidencji syntetycznejianalitycznej inwestycji,
7) prowadzenie analityki obrotów isald dla kont inwestycyjnych,
8) sporządzanierocznychsprawozdańdotyczących inwestycji,
9) prowadzenie ewidencji analitycznej czynszów dzierżawnych z gruntów oraz \\'YJ1aJmu
pomieszczeńUrzędu, bieżąca analiza wpłat tych należności oraz ich windykacja.

c

8. W zakresie księgowości opłat za gospodarowanieodpadami komunalnymi:
1) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
2) zakładanie i aktualizowaniekorekt osób fizycznych i osóbprawnychpoprzez przypisy i odpisy
na podstawie złożonych deklaracji przy współpracy w tym zakresie z pracownikiemGOSKOM
Praszka,
3) bieżąca ewidencja wpłat,
4) analiza dokonywanych wpłat i związane z tym egzekwowane opłaty i odsetek od opłat
zapłaconych po terminie poprzez wysyłanie upomnień, postanowień, zawiadomień, decyzji w
przypadku przewidzianych przepisami prawa, a także wystawianie tytułów wykonawczych do
komornika skarbowego,
5) wykonywanie czynności związanych ze zwrotem nadpłaconej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

REFERAT OŚWIATY

§17

W skład referatu wchodzą stanowiska:
l. Kierownik referatu
2. ds. księgowościbudżetowej oświaty
3. ds. wynagrodzeń
4. ds. kadrowych iadministracji
5. ds. księgowościbudżetowej oświaty

symbol OŚ- I
symbol OŚ-II
symbol Oś -III
symbol Oś - IV
symholOś- V

Do podstawowychzadań referatu należą w szczególności sprawy:
l. W zakresie oświaty i opieki nad dziećmi:

1) współpraca z organizacjami związkowymi nauczycieli,
2) sporządzanie sprawozdań zbiorczych SIO, oświatowych na podstawie dostarczonych
dokumentów przez Dyrektorów tych placówek,
3) opracowanieplanu budżetu oraz planów finansowychposzczególnychplacówekoświatowych i
opiekuńczych na podstawie uchwały budżetowej Rady,
4) bezpośrednia współpraca z Kuratorem Oświaty - prowadzenie korespondencji,
przygotowywanie sprawozdań" zasięganie opinii w sprawach wynikających z przepisów
oświatowych,
5) przygotowywanie dokumentacji związanej z konkursami na stanowiska dyrektorów placówek
oświatowych,



6) przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu kwalifikacyjnym nauczycieli,
7) obsługa konkursów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli, egzaminów na stopień
nauczyciela mianowanego, narad dyrektorów, nauczyciela mianowanego, narad dyrektorów,
8) przygotowanie dokumentacji związanej z likwidacją i tworzeniem placówek oświatowych,
9) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem komunikacji autobusowej w celu dowożenia dzieci
do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,
10) przygotowywanie wniosków o nagrodę Burmistrza dla dyrektorów placówek oświatowych,
11) przygotowywanie do zatwierdzeń przez Burmistrza projektów organizacyjnych szkół
przedszkoli,
12) opracowanie projektów uchwał na sesje Rady w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi
13) dbanie o mienie gminne w zakresie oświaty,
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem w wypłacaniem stypendium Burmistrza.

2. W zakresie księgowości budżetowej oświaty i opieki nad dziećmi:
1) prowadzenie kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków
pieniężnych oraz gospodarowanie mieniem w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi,
2) prowadzenie rachunkowości jednostek oświaty zgodnie z ustawą o rachunkowości,C 3) gromadzenie i przechowywanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości,
4) nadzór wykonywania budżetu poprzez kontrolę zgodności operacji finansowych i gospodarczych
z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów opisujących te sytuację,
5) dokonywanie wstępnej oceny zgodności operacji gospodarczych i finansowanych z planem
finansowym,
6) prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania
wydatków,
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad
wykonywania budżetu i gospodarki pozabudżetowej, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i
ochrony wartości pieniężnych,
8) przestrzeganie zasad dyscypliny budżetowej,
9) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówki
oświaty i placówki opieki nad dziećmi,
10) sporządzanie planów finansowych na dany rok budżetowy z uwzględnieniem podziału
klasyfikacji budżetowej,
11) dokonywanie podziału planu budżetu na poszczególne placówki według rozdziałów i
paragrafów oraz bieżąca kontrola z jego realizacji,

C' 12) przygotowywanie propozycji zmian w budżecie oświaty,
13) prowadzenie rejestru zmian w planie dochodów i wydatków według uchwał i zarządzeń,

14) sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji budżetu zgodnie z
aktualnymi przepisami oraz analiz opisowych,
15) prowadzenie analityki do kont środków trwałych w użytkowaniu, zbiorów bibliotecznych,
16) nadzór nad naliczaniem czynszów za mieszkania w budynkach oświatowych,
17) rozliczanie z dokonywanych wpłat za wyżywienie, rozliczanie zużycia żywności, ,
18) ewidencja analityczno-wartościowa opału w podziale na placówki - rozliczanie zużycia na
podstawie dokumentów żródłowych,
19) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
20) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych,
dochodów własnych i funduszu świadczeń socjalnych dla wszystkich placówek na podstawie
dowodów księgowych w podziale na rozdziały, paragrafy i kontrahentów wg obowiązujących
przepisów,
21) prowadzenie ewidencji rozrachunków według kontrahentów,
22) naliczanie dotacji dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez
inne podmioty niż Gmina Praszka,
23) przygotowanie umów o przyznanie dotacji,



24) rozliczanie dotacji w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi, przekazywanych na podstawie
umów i porozumień,
25) rozliczanie delegacji dyrektorów szkół i przedszkoli,
26) sporządzanie miesięcznych zestawień wydruków,
27) wprowadzanie faktur do CPY,
28) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o podatku od towarów iusług.

c

3. W zakresie wynagrodzeń:
l) sporządzanie list płac dla pracowników oświatowych i placówek opieki nad dziećmi na
podstawie obowiązujących przepisów według dokumentów niezbędnych do ich sporządzania tj.
umów, angaży,zestawień godzin ponadwymiarowych, wykazów i innych pism,
2) naliczanie i sporządzanie list zasiłków chorobowych, opiekuńczych imacierzyńskich,
3) naliczanie i sporządzanie list wypłat "trzynaste",
4) sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego,
5) bieżące prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kartotek podatkowych pracowników oraz kart
zasiłkowych,
6) sporządzanie przelewów związanych z wypłatą wynagrodzeń na konta osobiste pracowników
oraz dla innych instytucji: KPPO, PZU, ZNP, ZSZZ "Solidarność" i innych,
7) sporządzanie przelewów związanych z wypłatą wynagrodzeń do ZUS i Urzędu Skarbowego,
8) wydawanie informacji o uzyskanych wynagrodzeniach rocznych osobom odchodzącym na
emeryturę, udzielanie pomocy w sporządzeniu wniosków emerytalnych,
9) wydawanie zaświadczeń o zarobkach na prośbę pracownika

4. W zakresie kadrowych i administracji:
l) prowadzenie spraw kadrowych tj. teczek akt osobowych dyrektorów szkół iprzedszkoli, w tym
przygotowywania angaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) przekazywanie komunikatów do szkół, przedszkoli i placówek opieki nad dziećmi,
3) koordynowanie i obsługa spraw związanych z organizacją konkursów przedmiotowych i innych
konkursów na szczeblu gminnym,
4) przekazywanie do ZUS informacji o zatrudnieniu i uzyskiwanych zarobkach przez emerytów i
rencistów,
5) sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych - raporty
imienne, deklaracje zbiorcze i przygotowanie zestawień do wykonania pracy przelewów,
6) sporządzanie danych dla szkół do sprawozdań GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach -
prowadzenie w tym celu analityki w podziale na rozdziały j placówki,
7) sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz innych o wszystkich dokonywanych zmianach
w ubezpieczeniach społecznych pracowników iich rodzin,
8) sporządzanie rocznych i bieżących rozliczeń pracowników z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych,
9) sprawowanie nadzoru na inwentaryzacją w placówkach oświatowych i i opiekuńczych.

URZĄD STANU CYWILNEGO

§18
1. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje kierownik,
2. Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności sprawy:

l) sporządzanie aktów stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu - w trybie zwykłym i
szczególnym,
2) wydawanie odmownych decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,



[-

3) wykonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie
skutkujących sporządzeniem aktu stanu cywilnego,

4) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, wielojęzycznych),
5) wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń,
6) sporządzaniewzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego,
7) sporządzanieprzypisków w aktach stanu cywilnego,
8) migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego,
9) wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk,
10)usuwanie niezgodności (aktualizacja i weryfikacja danych) w rejestrze PESEL,
11) przechowywanie ksiąg urzędu stanu cywilnego i przekazywanie ich do Archiwum

Państwowego.

[

§ 19
l. W przypadku nieobecności kierownika, jego obowiązki przejmuje zastępca kierownika Urzędu

Stanu Cywilnego.
2. Zadania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wynikają odpowiednio z § 18 ust. 2

niniejszego Regulaminu.
3. Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego załatwia również sprawy z zakresu ustawy

o ewidencji ludności.
4. W szczególności do zadań zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie ewidencji

ludności należy:
l) rejestracja zgłoszeń meldunkowych,
2) prowadzenie zbiorów meldunkowych:

a) zbioru danych stałych mieszkańców,
b) zbioru danych byłych mieszkańców,
c) zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy,

3) występowanie z wnioskiem o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL,
4) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców,rejestru cudzoziemców,
5) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności,
6) rejestracja zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców,
7) sporządzanie zestawień w zakresie kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci

i młodzieży w wieku 3 - 18 lat,
5. Prowadzenie stałego rejestru wyborców i realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem

wyborów, referendum.

STRAŻ MIEJSKA

§ 20
1. Straż Miejska funkcjonuje w strukturze Urzędu i wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku

publicznego na terenie gminy Praszka wynikające z ustaw i aktówprawa miejscowego.-
2. Strażą kieruje Komendant Straży Miejskiej, do którego zadań należą w szczególności

sprawy:
1) kierowanie strażą poprzez wydawanie strażnikom poleceń służbowych,
2) planowanie i bieżąca organizacja posterunków,patroli i obchodów,
3) szczegółowe określenie zadań strażnikom straży miejskiej,
4) organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
5) prowadzenie sprawozdawczości (rocznej, półrocznej, kwartalnej i miesięcznej),
6) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w akcesoria techniczne, mundurowe,
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biurowe i inne,
7) współpraca z Policją.

3. W skład straży miejskiej oprócz komendanta wchodzi dwóch strażników straży miejskiej
o symbolach SM 2 i SM 3.

4. Strażnicypodlegają bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej.
5. Do zadań Straży Miejskiej należą w szczególności:

l) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach

o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,

pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zdarzeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, pożaru lub innego podobnego zdarzenia,
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas

zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli

osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują
się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu
innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla
potrzeb Gminy,

10) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,
11) kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków

odwoławczych,
12) prowadzenie kontroli w zakresie:

a) utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
b) uiszczania opłat za parkowanie,
c) handlu w wyznaczonych miejscach,
d) zezwoleń na prowadzenie zarobkowegoprzewozu osób,
e) i innych, w zakresie udzielonych upoważnień.

6. Pracownicy Straży Miejskiej podczas wykonywania czynnoset służbowych noszą
umundurowanie, legitymację, dystynkcje i znaki identyfikacyjne, określone odrębnymi
przepisami.

7. Ustala się sorty mundurowe, dystynkcje - odznaki i uzbrojenie oraz normy i ich wyposażenie na
jednego strażnika oraz okresy używalności, a także ich wzory zgodnie z załącznikiem nr 2 do
Regulaminu.

RADCA PRAWNY

§ 21
1. Do zadań radcy prawnego należą:

l) udzielanie informacji pracownikom samorządowym:
a) o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
b) o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

2) wydawanie pisemnych opinii w sprawach:
a) projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza,



b) skomplikowanych,
c) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

3) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady i Burmistrza,
4) opiniowanie projektów umów i porozumień,
5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności gminy oraz współdziałanie

w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
6) reprezentowanie jednostki przed organami orzekającymi wspólnie z merytorycznymi

pracownikami,
7) radca prawny może nie uczestniczyć w postępowaniu przed organami orzekającymi, jeśli

sprawa nie jest skomplikowana,
8) prowadzenie szkoleń w zakresie obowiązującego prawa.

2. Radca prawny jest uprawniony do domagania się wszelkich wyjaśnień oraz dokumentów
mających związek ze sprawą.

3. Radca prawny wykonuje również inne zadania wynikające z ustawy o radcach prawnych,
a dotyczące działalności zatrudniającej go jednostki,

c SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA, IDGIENY PRACY

l.
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1)
2)

§ 22
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

wykonywanie zadań należących do służby BHP zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy,
wykonywanie zadań, należących do służb BHP we wszystkich jednostkach

organizacyjnych Gminy Praszka,
przeprowadzanie szkoleń oraz wystawianie zaświadczeń dla pracowników zakładu

pracy
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawach związanych z
kontrolami oraz korespondencja z Państwową Inspekcją Pracy oraz Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym,

wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych a dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy i w drodze do pracy,
opracowywanie sprawozdań, informacji dla potrzeb urzędu, organów

samorządowych
i rządowych,

naliczanie opłat środowiskowych i sporządzanie sprawozdań KOBiZE.

3)

4)

5)

6)
7)

8)

SAMODZIELNE STANOWISKO - INFORMATYK

§ 23
Informatyk wykonujący funkcję Administratora Systemów Informatycznych. Odpowiada za bieżące
utrzymanie systemów informatycznych i ich funkcjonowanie. Zapewniając poufność, integralność i
dostępność informacji w przetwarzanych w tych systemach oraz odpowiada za usuwanie
ewentualnych skutków będących wynikiem działań niezgodnych z Polityką Bezpieczeństwa
Informatycznego w odniesieniu do informacji jawnej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji
niejawnych.

1. Do zadań informatyka należą w szczególności sprawy:
l) zapewnienie poprawnego działania systemu i sieci informatycznej,
2) zabezpieczenie informatycznych baz danych zgodnie z ustawą o ochronie danych
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osobowych,
3) instalowanie kolejnych, zmodyfikowanych wersji oprogramowania baz danych do

aktualnie obowiązujących przepisów,
4) zapewnienie ochrony haseł i dostępu do sieci,
5) wykonywanie i weryfikowanie kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń,
6) prowadzenie serwisu technicznego sprzętu komputerowego,
7) przegląd i konserwacja urządzeń komputerowych,
8) planowanie rozwoju i rozbudowy sieci oraz istniejących systemów,
9) wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej i na strony internetowej

Urzędu,
10) sprawy telekomunikacyjne.

2. Wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sieci i urządzeń sieci, serwera i systemów
informatycznych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
§ 24.

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania w Urzędzie Miejskim w Praszce, jednostkach
pomocniczych Gminy Praszka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Praszka, za wyjątkiem
Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należą w szczególności:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników urzedu, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy: Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "rozporządzeniem RaDO", ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000), oraz innych przepisów Unii lub
przepisów krajowych o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RaDO, ustawy o ochronie danych
osobowych oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych o ochronie danych oraz
polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych
osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia
pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz przeprowadzanie
powiązanych z tym audytów,

3) Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej
wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia RaDO,
4)Współpraca z organem nadzorczym,
5) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z
przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia
RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
6) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe dotyczą,
2. Inspektor Ochrony Danych powinien uczestniczyć we wszystkich sprawach, które poruszają
kwestię ochrony danych osobowych w Urzędzie
3. Inspektor Ochrony Danych ma prawo domagać się dostępu do wszelkich zasobów, które są
niezbędne do wykonywania zadań związanych z ochroną danych osobowych."
4) Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Praszce otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.



ROZDZIAŁ V
ZASADY I TRYB OPRACOWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH

§ 25
1. Organy Gminy, na podstawie upoważnień ustawowych, wydają akty prawne powszechnie

obowiązujące na obszarze gminy ( akty prawa miejscowego) w formie uchwał i zarządzeń.
2. Akty prawne ustanawiają:

a) Rada w formie uchwał,
b) Burmistrz w formie zarządzeń.

3. Projekty aktów prawnych przygotowują pracownicy Urzędu zgodnie z ustalonym zakresem
czynności, umieszczając na projekcie stosowna pieczątkę i podpis.

4. Pracownik przygotowujące projekt aktu, o którym mowa wyżej przedstawia go do
zaopiniowania radcy prawnemu.

§ 26
Urząd prowadzi rejestr i zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu.

§ 27
Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
INDYWIDUALNYCH OBYWATELI

§ 28
l. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie

PostępowaniaAdministracyjnego i przepisach szczególnych.
2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw

obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwiani indywidualnych spraw obywateli

ponoszą kierownicy referatów oraz pozostali pracownicy w odniesieniu do spraw załatwionych
zgodnie z ustalonym zakresem czynności.

4. Koordynacje działań referatów w zakresie załatwiania skarg i wniosków sprawuje
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

§ 29
1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa kodeks

postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególnie dotyczące
zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli.

2. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w rejestrach spraw.
3. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków

wpływających do Urzędu i Rady i nadaje sprawom skargowym numery wynikające z rejestru
oraz przekazuje do załatwiania według właściwości.

4. Organ rozpatrujący skargę zobowiązany jest do rzetelnego jej rozpatrywania i załatwienia bez
zbędnej zwłoki kierując się przepisami prawa.

§ 30
Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
1. udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy 1 wyjaśnienia treści



obowiązujących przepisów,
2. rozstrzygania sprawy w miarę możliwości na mIeJSCU, a w pozostałych przypadkach do

określania terminu załatwienia sprawy,
3. uzupełniania w miarę możliwości brakujących dokumentów we własnym zakresie,
4. informowania zainteresowanych stron o stanie załatwienia ich spraw,
5. zawiadamiania o przedłużeniu terminu spraw z równoczesnym podaniem przyczyny tego

przedłużenia.
6. informowania o przysługujących środków odwoławczych lub środkach zaskarżania od

wydanych rozstrzygnięć,
7. udzielania informacji interesantom w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej i elektronicznej.

§ 31
1. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach

od 14.00 do 16.00.
2. Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki

w godzinach od 14.00 do 16.00.
3. Sekretarz i kierownicy referatów przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy Urzędu.
4. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządza się protokoły.c:
ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA I TRYB WYKONYWANIA KONTROLI

§ 32
Prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz zewnętrznej w gminnych jednostkach
organizacyjnych ma na celu badanie prawidłowości realizacji zadana i efektywności działania,
a w szczególności:
1. badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa,
2. badanie efektywności działania i realizacji zadań wynikających z budżetu gminy,
3. ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych

za pozostałe nieprawidłowości,
4. wykazanie sposobu i środków umożliwiających likwidację stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 33
1. Kontrolę wewnętrzną komórek organizacyjnych Urzędu przeprowadza Sekretarz lub osoba

wyznaczona przez Burmistrza.
2. Sekretarz lub inna wyznaczona przez Burmistrza osoba przeprowadza kontrole podległych

pracowników na podstawie planu kontroli lub doraźnego zalecenia Burmistrza.
3. Przeprowadzona kontrola powinna być udokumentowana.
4. Protokół z kontroli winien zawierać wnioski pokontrolne określające terminy ich realizacji przez

podległych pracowników.
§ 34

1. Skarbnik kontroluje prawidłowość obiegu dokumentacji finansowej z instrukcją sporządzania,
obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz operacje gospodarcze i finansowe z planem
finansowym.

2. Podstawowe obowiązki Skarbnika w zakresie kontroli wewnętrznej reguluje ustawa o finansach
publicznych.

3. W celu realizacji zadań kontrolnych w jednostkach organizacyjnych gminy, Skarbnik lub
upoważniona przez niego osoba, kontroluje wykonanie planów finansowych jednostek.

§ 35
1. Kontrolę zewnętrzną podporządkowanych jednostek organizacyjnych na wniosek Burmistrza



przeprowadza wyznaczona przez Burmistrza osoba.
2. Z każdej kontroli sporządza się protokół wykazując na nim zarówno nieprawidłowości jak

i prawidłowości.
3. Protokół pokontrolny zawiera wnioski określające terminy ich realizacji i osoby odpowiedzialne

za ich realizacje.

§ 36
1. Sekretarz organizuje systemy kontroli wewnętrznej opracowując, co rocznie plan kontroli.
2. Plan kontroli zatwierdza Burmistrz.
3. Sekretarz sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania kontroli.
4. Nadzór ze strony Sekretarza nie obejmuje czynności kontrolnych z zakresu finansów, który to

nadzór sprawuje Skarbnik na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 37

c

Kontrola zarządcza w Urzędzie.
1. Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i

zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Kontrola zarządcza polega na sprawdzaniu stanu faktycznego i porównywaniu ze stanem

wymaganym w normach prawnych, ekonomicznych, wewnętrznych procedurach itd. oraz
redagowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu wyeliminowanie
nieprawidłowości oraz usprawnienia kontrolowanych obszarów.

§ 38
l. Kontrolę zarządczą sprawuje osoba, której Burmistrz zlecił wykonanie czynności kontroli

zarządczej,
2. Kontrolę zarządczą sprawują również:

1) Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych,

2) audyt wewnętrzny, który ma na celu realizację zadań zapewniających, o których mowa w § 35
ust.I i czynności doradczych,

3) kontrola finansowa sprawowana przez Skarbnika
4) samokontrola pracownicza.

ROZDZIAŁ VIIIC ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 39
I.Organizacje prac kancelaryjnych w Urzędzie określą:
1) instrukcja kancelaryjna,
2) niniejszy regulamin.

§ 40
1. Rozstrzygnięcia podejmują:

1) Burmistrz:
a. w sprawach należących do jego kompetencji,
b. w sprawach zastrzeżonych wyłącznie do jego kompetencji na mocy przepisów prawa,
c. w innych sprawach, które zastrzegł sobie odrębnymi przepisami lub poleceniami

służbowymi.
2) Zastępca Burmistrz - w sprawach należących do zakresu jego obowiązków, a także



w sprawach powierzonych mu do wykonania na mocy udzielonych upoważnień,
3) Sekretarz - w sprawach należących do zakresu obowiązków, a także w sprawach

powierzonych mu do wykonywania na mocy udzielonych upoważnień,
4) Kierownicy referatów ipozostali pracownicy urzędu- w ramach udzielonych upoważnień.

2. Podjęcie rozstrzygnięcia oraz podpisanie dokumentu będącego materialną postacią
rozstrzygnięcia jest zgodą na zaproponowaną treść dokumentu, sposób i formę załatwienia
sprawy.

§41
1. Pracownicy referatów mogą podpisywać dokumenty (korespondencję) niemające charakteru

rozstrzygnięcia, a służące gromadzeniu lub przekazywaniu bieżących informacji niezbędnych do
załatwienia spraw przez nich prowadzonych.

2. Projekty rozstrzygnięć i innych dokumentów urzędowych oraz korespondencje przedkładane do
podpisu kierownictwu Urzędu są wcześniej parafowane i aprobowane.

3. Kierownicy referatów aprobują przedkładane dokumenty do podpisu Burmistrzowi, Zastępcy
Burmistrza lub Sekretarzowi przygotowane w referatach, którymi kierują lub w jednostkach, nad
którymi sprawują merytoryczny nadzór, a także przygotowane w innych referatach, jeżeli
częściowo dotyczą spraw z zakresu referatów.

4. Pracownicy referatów parafują dokumenty przez siebie przygotowane, a przedkładane do
podpisu kierownikowi referatu.

5. Przez "parafowanie" należy rozumieć podpisanie projektu dokumentu urzędowego lub
korespondencji przez pracownika bezpośrednio załatwiającego sprawę.

6. Przez "aprobatę" należy rozumieć wyrażenie zgody przez osobę do tego upoważnioną na treść,
sposób i formę załatwienia sprawy.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

Dokonywanie drobnych zmian w zakresie czynności pracownika dokonuje Burmistrz.

§ 43

(' Spory kompetencyjne rozstrzyga Burmistrz.

§ 44

Zmiana Regulaminu następuje trybie, w jakim został on nadany.

§ 45

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem l narca 2019 roku.
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Praszce

Umundurowanie, dystynkcje, odznaki, legitymacje oraz wyposażenie
Straży Miejskiej w Praszce.

l. Ustala się następujące sorty mundurowe, dystynkcje - odznaki oraz normy ich przydziału
i okres używalności na jednego strażnika: .
- Czapka garnizonowa

Czapka letnia
Czapka zimowa
Kurtka zimowa
Spodnie zimowe
Spodnie letnie
Koszula letnia

- Koszulo bluza
- Rękawice zimowe
- Szalik zimowy .

Buty letnie
- Buty zimowe
- Skarpety letnie
- Skarpetyzimowe
- Krawat
- Sweter służbowy
- Kurtka uniwersalna
- Bluza mundurowa
- Pas główny
- Dystynkcje
- Znak identyfikacyjny
- Herb miasta
- Futerał na kajdanki
- Futerał na gaz.
- Mandatownik
- Saszetka

sztuk 1 na 3 lata,
sztuk 1 na 3 lata,
sztuk 1 na 3 lata,
sztuk 1 na 3 lata,
sztuk 1 na 2 lata,
sztuk 1 na 2 lata,
sztuk 2 na 2 lata,
sztuk 2 na 2 lata,
par 1 na 3 lata,
sztuk 1 na 3 lata,
par 1 na 1 rok,
par 1 na 2 lata,
par 2 na 1 rok,
par 2 na 1 rok,
sztuk 1 na 3 lata,
sztuk 1 na 2 lata,
sztuk 1 na 5 lat,
sztuk 1 na 5 lat,
sztuk 1 na 5 lat,
par 3 na 3 lata,
sztuk 1 do zużycia,
par 3 na 3 lata,
sztuk 1 do zużycia,
sztuk 1 do zużycia,
sztuk 1 do zużycia,
sztuk 1 do zużycia,

2. Ustala się następujące uzbrojenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej:
- Pałka służbowa wielofunkcyjna sztuk 1 do zużycia,
- Kajdanki sztuk 1 do zużycia,
- RMG (ręczny miotacz gazu) sztuk 1 do zużycia.

3. Ustala się następujące wyposażenie:
- Samochód służbowy,
- Radiotelefony (stacjonarne i przenośne),
- Telefon komórkowy,
- Bariery nożycowe,
- Pachołki ostrzegawcze,



Poszczególne rodzaje umundurowania nosi się wg ustalonych zestawów ubiorczych w zależności
od pory roku. Rozróżnia się następujące okresy (pory roku):

od 1 maja do 30 września- okres letni
od 1 listopada do 31 marca okres zimowe.

Miesiąc kwiecień ipaździernik są miesiącami przejściowymi.
W czasie świąt i uroczystości oraz w sytuacjach szczególnych nosi się do mundury koszulę biała
lub białą z krótkim rękawem.

Emblemat haftowany na rękaw:

Orzeł i znak identyfikacyjny:

Nakrycia głowy

c

Rys. 2. Czapka służbowa okrągła 2 ied.WM galo. Rys. 6. Czapka typu sportcweqc
nem dla naczelnika, lastępcv naczelnika,
kierowniklł i 2astępcy kierowl'Iika

Rys. 3. Czapk;rsłvibow. l dwoma galonami dla Rys. 6. Uszanka. das.kiem
komendanta i zastępcy komendanta



Wzory umundurowania letniego i zimowego

c

RyS. 3, 4. ZeSla\'VY stużucwe z koszulami z krótkim rękawem
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Obowiązujące dystynkcje stanowisk

N~czelnik Za stępce nacze lo.iitac

Zastępca komendanta

Kierownik Zastępcakierownika

Inspektor Młodszy inspektor

Starszy specjalista Specjalista Młodszy specjalista

SI raznik Mlodszy strażnik
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Wzór obowiązującej legitymacji służbowej

STRAZ MIEJSKA.
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Pierwsza strona legitvmacji:
- legitymacja pokryta giloszem koloru źółteqo,
- napisy w kolorze czarnym.
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Odwrotna strona legitymacji:
- gilosz jak na stron te 1,
- stylizowany orzeł straży miejskiej,
._ napisy 'N kolorze czarnym.

Wzór Upoważnienia
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