
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Wierzbinku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 I. Regulamin Organizacyjny Urzędu zwany dalej Regulaminem określa:
1) zasady sprawowania funkcji kierowniczych,
2) organizację wewnętrzną Urzędu,
3) podział zadań między stanowiskami,
4) zasady, tryb rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków interesantów,
5) zasady postępowania przy opracowywaniu projektów uchwał na sesję Rady 
Gminy, realizacji uchwał oraz wydawania zarządzeń Wójta Gminy,
6) kontrole wewnętrzne,
7) obieg korespondencji,
8) zasady podpisywania pism i decyzji.

§ 2

II. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Wierzbinek
2. Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Wierzbinek
3. Zastępcy – rozumie się przez to Zastępcę Wójta Gminy Wierzbinek
4. Sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza Gminy Wierzbinek
5. Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Gminy Wierzbinek
6. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Wierzbinku
7. ustawie samorządowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz 1593 z póżn. zm)
8.  pracownikach  samorządowych  –  rozumie  się  przez  to  pracowników 
zatrudnionych  w Urzędzie  Gminy,  których  status  określa  Ustawa  z  22  marca 
1990 r.  o  pracownikach samorządowych (Dz.  U z  2001 r,  Nr  142,  poz  1591 
z późń. zm.)
9. Statucie – rozumie się przez to Statut Gminy Wierzbinek

§ 3

1. Siedziba Urzędu Gminy mieści się w Wierzbinku 40, 62- 619 Sadlno. 
2. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 7.30 do 15.30.
3. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w soboty i niedziele, święta i dni 

wolne od pracy.
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§ 4

Urząd jest jednostką budżetową Gminy Wierzbinek, przy pomocy której Wójt Gminy 
Wierzbinek, jako organ wykonawczy, wykonuje swoje zadania.

ROZDZIAŁ II 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 5

Urząd realizuje zadania:

1. własne gminy wynikające z przepisów prawa,

2. z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono gminie na mocy 

obowiązujących ustaw,

3. z zakresu administracji rządowej, powierzone gminie na podstawie porozumienia,

4. publiczne powierzone gminie w drodze porozumienia międzygminnego,

5. zadania zlecone,

6. inne zadania publiczne wynikłe z mocy prawa.

§ 6

Do zadań Urzędu należy:

1. przygotowywanie materiałów po podejmowania uchwał, wydawania decyzji, 

postanowień  i  innych  aktów  z  zakresu  administracji  publicznej  oraz  

podejmowanie innych czynności prawnych przez organy Gminy,

2. wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych 

wchodzących w zakres zadań Gminy,

3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz 

załatwiania skarg i wniosków,

4. przygotowywanie uchwalenia i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych 

aktów organów Gminy,

5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, 
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6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Gminy, 

posiedzeń jej komisji oraz innych Organów Gminy,

7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego 

wglądu w siedzibie Urzędu,

8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa,

9. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU

§ 7

I. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą :

1. Stanowiska kierownicze z wyboru:
- Wójt Gminy

2. Stanowiska kierownicze z powołania:
- Zastępca Wójta, 
- Skarbnik Gminy.

3. Kierownicze stanowiska urzędnicze:
- Sekretarz Gminy.

4. Pracownicy na stanowiskach urzędniczych. 
5. Pozostali nie wymienieni pracownicy samorządowi.
6. Doradcy i asystenci.
7. Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
8. Opiekunowie dowozu dzieci do szkół.

§ 8

II. Referaty i samodzielne stanowiska:
1. Referat Finansowy (FP). 
2. Samodzielne stanowiska:     

- Stanowisko ds wypłat dodatków mieszkaniowych i stypendia (DM i S)
- Stanowisko ds Kadr (K)
- Stanowisko ds obsługi Rady Gminy (OR)
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                     - Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych i       
                       drogownictwo (DG i W)

- Stanowisko ds. sekretariatu (SK)
- Stanowisko ds. ochrony środowiska, zamówień publicznych i przetargów 
(OŚiZP)
- Stanowisko ds. promocji gminy i sportu (PG)
- Stanowisko ds. melioracji i współpracy z samorządami wiejskimi (MiS)
- Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i obrotu 

nieruchomościami (ZPiON)
- Stanowisko ds.  komunalizacji mienia gminy (KM)
- Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju lokalnego gminy (IiRL)
- Stanowisko ds. ewidencji ludności, zdrowia i archiwum zakładowego (EL)
- Stanowisko ds ochrony informacji niejawnej, obrony cywilnej, zarządzania 

kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej (OIiOC)
- Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i współpraca z 

organizacjami pozarządowymi (FE)
- Stanowisko ds. informatyki (I)
- Stanowisko ds. geodezji (G)
- Stanowisko ds. sportu(S)
- Biuro ochrony informacji niejawnych
- Obsługa prawna

§ 9

1. Skarbnik kieruje Referatem Finansowym i Podatkowym.
2. Samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio Wójtowi Gminy.
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników jednostek 

organizacyjnych   i pracowników Urzędu wykonuje Wójt Gminy.
4. Wobec Wójta Gminy czynności z zakresu prawa pracy wykonuje osoba 
wyznaczona przez Wójta – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
§ 10

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
1. praworządności,
2. służebności wobec społeczności lokalnej,
3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4. jednoosobowej odpowiedzialności na stanowisku pracy,
5. planowania pracy,
6. kontroli wewnętrznej,
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7. podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

§ 11

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

przestrzegania.
2. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są 

obowiązani służyć Gminie i Państwu.
§ 12

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

mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie 

z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ V

ZASADY SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH

Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy

§ 13

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników 

Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika, którzy 

ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

3. Do zadań Wójta należy przede wszystkim:

a) wykonywanie budżetu,

b) gospodarowanie mieniem komunalnym.

c) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

d) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,

e) wydawanie zarządzeń,

f) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

g) wykonywanie zadań zleconych, sprawowanie funkcji terenowego organu 

obrony cywilnej,
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h) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

i) zwoływanie narad z udziałem kierowników w celu ich współdziałania i 

realizacji zadań,

j) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

k) przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych od podległych pracowników 

zobowiązanych przepisami do ich składania,

l) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i 

uchwał Rady Gminy,

ł) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

m) upoważnienie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu

 do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej,

n) delegowanie pracowników do wyjazdów służbowych,

o) udzielanie informacji środkom masowego przekazu o prowadzonej polityce 

Gminy,

p) Wójt może zatrudnić doradców i asystentów i określić pisemnie zakres ich 

obowiązków,

r) ocena pracy pracowników na stanowiskach urzędniczych

§ 14

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:
1. realizacja zadań powierzonych przez Wójta,

2. podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub 

wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Wójta 

obowiązków,

3. zastępowanie sekretarza pod jego nieobecność,

4. nadzór nad inwestycjami prowadzonymi w Gminie,

5. nadzór nad czynnościami w zakresie zamówień publicznych,

6. wykonywanie innych zadań na polecenia lub z upoważnienia Wójta.

7. nadzór nad pracownikami bezpośrednio podległych
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§ 15

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w     

szczególności:

1. opracowywanie projektów zmian Statutu, regulaminów, zarządzeń ,

2. opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy,

3. przedkładanie Wójtowi programów usprawnienia pracy Urzędu,

4. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

5. archiwizowanie oświadczeń majątkowych,

6. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

7. nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej w Urzędzie oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej,

8. protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i jego zastępcę,

9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu osób niepełnosprawnych i 

wydawanie kart drogowych kierowcy,

10. nadzór nad pracownikami bezpośrednio podległych 

11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy z upoważnienia Wójta,

12. wykonywanie innych zadań na polecenia lub z upoważnienia Wójta.

§ 16

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie 

rachunkowości,

2. kierowanie pracą Referatu Finansowego,

3. nadzorowanie i kontrola budżetu gminy,

4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie 

zobowiązań pieniężnych,

5. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

6. planowanie i koordynowanie prowadzenia kontroli finansowej jednostek 

organizacyjnych gminy,
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7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań 

8. wynikających z poleceń lub upoważnienia Wójta.

ROZDZIAŁ VI

Zakresy zadań na stanowiskach pracy w Urzędzie

§ 17

Do wspólnych zadań na stanowiskach pracy należy przygotowanie materiałów oraz 
podejmowanie czynności organizatorskich  na potrzeby organów gminy, a w   
szczególności:

1. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie materiałów oraz 
projektów decyzji administracyjnych a także wykonywanie zadań wynikających z 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2. pomoc Radzie Gminy, właściwym rzeczowo komisjom Rady i jednostkom 
pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

3. współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowaniu materiałów niezbędnych do 
przygotowania projektu budżetu Gminy,

4. przygotowywanie pism, sprawozdań, ocen, kalkulacji i bieżącej informacji o 
realizacji zadań,

5. stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
6. prowadzenie rejestrów na danych stanowiskach pracy,
7. wykonywanie zadań w dziedzinie obronności wynikających z przepisów - stała 

współpraca ze stanowiskiem ds. obronnych,
8. usprawnienia własnej organizacji, metod i form pracy,
9. współpraca ze wszystkimi stanowiskami pracy w Urzędzie,
10. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej oraz skarbowej wynikającej ze 

świadomej pracy własnej i współpracowników.

§ 18 

Do zadań zakresu działania Referatu Finansowego należy:

1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz 
podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

2. zapewnienie obsługi finansowo- księgowej i kasowej Urzędu,
3. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu 

Gminy,
4. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu 

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

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

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

lokalnych,
13. prowadzenie ewidencji budynków i gruntów dla celów podatku od 

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

podatków i opłat,
15. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem 

prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych i składanych organowi 
podatkowemu,

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

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

18. prowadzenie ewidencji aktualizacji tytułów wykonawczych,
19. przygotowywanie sprawozdań dotyczących opłat i podatków,
20. prowadzenie spraw dotyczących podatku od środków transportowych,
21. prowadzenie księgowości podatkowej,
22. prowadzenie rozliczeń dotyczących współfinansowania mieszkańców Gminy w 

przedsięwzięciach inwestycyjnych i innych,
23. prowadzenie dokumentacji i wypłat z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz 

osób zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło,
24. gromadzenie dokumentów zasiłków ZUS oraz dokumentacji dotyczącej 

zgłoszenia i wyrejestrowania osób zatrudnionych na umowach,
25. rozliczanie składek ZUS,
26. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu, prowadzenie działalności 

socjalnej Urzędu jako pracodawcy(ZFSS),
27. prowadzenie ewidencji  druków ścisłego zarachowania,
28. wystawianie faktur dla potrzeb Urzędu,
29. prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczeń VAT-u,
30. prowadzenie innych spraw zleconych przez Skarbnika Gminy jako kierownika 

referatu,
31. opracowywanie wniosków i opinii do odwołań od decyzji w sprawie zobowiązań 

podatkowych wniesionych za pośrednictwem Wójta Gminy do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego.

§ 19

Referat Finansowy stanowią:
- stanowisko ds. finansowych i obsługa kasowa,
- stanowiska ds finansowo-podatkowych,
- księgowa finansowa.
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§ 20 

Zakresy czynności na samodzielnych stanowiskach. 

Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i stypendia:

1. przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie dodatków 
mieszkaniowych,
2. prowadzenie rejestru dodatków mieszkaniowych,
3. rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego,
4. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stypendiami i zasiłkami 
szkolnymi,
5. rozliczanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
6. przygotowanie dla uczniów projektów decyzji w sprawach o stypendia i zasiłek 
szkolny,
7. zastępstwo na stanowisku ds ewidencji ludności.

Stanowisko ds. Kadr:

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

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

3. prowadzenie spraw z zakresu BHP pracowników oraz bezpieczeństwa w 
Urzędzie,

4. ewidencja i kompletowanie zarządzeń Wójta, przekazywanie ich do publikowania 
i realizacji prac nad ich wykonaniem,

5. kompletowanie protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie i zaleceń 
pokontrolnych oraz nadzór nad terminową ich realizacją,

6. przygotowywanie dokumentacji związanych z zawieraniem umów o pracę z 
pracownikami Urzędu oraz dokumentacji z zakresu powoływania, 
zaszeregowania, odwoływania i awansowania,

7. prowadzenie ewidencji wpisu w aktach osobowych i legitymacjach 
ubezpieczeniowych,

8. sporządzanie sprawozdawczości dotyczących spraw z zakresu zatrudniania,
9. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze stażami - współpraca w tym 

zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie,
10. nadzór nad aktami przejętymi po byłym SKR oraz wydawanie zaświadczeń w 

oparciu o posiadane dokumenty,
11. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
12. rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników i prowadzenie kartoteki,
13. kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
14. pełnienie zastępstwa w razie nieobecności w pracy pracowników na stanowiskach 

prowadzących sprawy z zakresu działalności gospodarczej i obsługi Rady.
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Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy:

1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami 
pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji,

2. protokołowanie Sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań organów Gminy oraz ich 
obsługa,

3. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień organów gminy,
4. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych na piśmie przez 

radnych oraz czuwanie nad udzieleniem terminowej odpowiedzi,
5. organizowanie szkoleń radnym i sołtysom,
6. wykonywanie czynności zapewniających przewodniczącemu Rady sprawne 

kierowanie pracami Rady,
7. prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych,
8. wykonywanie niezbędnych czynności  związanych z posiedzeniami komisji Rady,
9. dostarczanie radnym materiałów umożliwiających świadome i aktywne 

uczestnictwo w sesjach, pracach komisji, działalności w okręgach wyborczych,
10. współorganizowanie zebrań wiejskich,
11. pełnienie zastępstwa w razie nieobecności w pracy pracowników prowadzących 

sprawy z zakresu Kadr oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i spraw wojskowych:

1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej w tym 
przygotowywanie decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej,

2. prowadzenie rejestru placówek prowadzących działalność gospodarczą,
3. wydawanie decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
4. wydawanie zezwoleń stałych i okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych z 

przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
5. współpraca z gminną komisją ds profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych,
6. targi i targowiska,
7. prowadzenie spraw związanych z wojskiem zgodnie z przepisami prawa,
8. drogownictwo, znaki drogowe,
9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

Stanowisko ds. Sekretariatu:

1. obsługa centrali telefonicznej, telefaxu, kserokopiarki i prowadzenie rejestru rozmów 
telefonicznych,

2. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz 
Urzędu po zadekretowaniu przez Wójta i Sekretarza,

3. prowadzenie ewidencji korespondencji,
4. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem,
5. rozliczanie rozmów telefonicznych, służbowych i prywatnych,
6. prowadzenie rejestru materiałów biurowych,

7. zaopatrywanie Urzędu w niezbędne materiały biurowe i kancelaryjne i ich 
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dystrybucja,
8. wydawanie zaświadczeń  i prowadzenie rejestru  wydanych zaświadczeń,
9. przyjmowanie teczek z pismami od pracowników i przedkładanie ich do  akceptacji i 

podpisu Wójta,
10. nadzór nad pomieszczeniem z materiałami biurowymi i kancelaryjnymi,
11. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

Stanowisko ds. ochrony środowiska, zamówień publicznych i przetargów:

1. prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia warunków niezbędnych do ochrony 
środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie 
gminy przy ścisłej współpracy z Zakładem Komunalnym,

2. realizacja zasad polityki ekologicznej w gminie,
3. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
4. opiniowanie programów gospodarki odpadami wynikających z ustawy o odpadach,
5. udział w tworzeniu planów i programów lokalnych w zakresie ochrony środowiska, 

ochrony przyrody i gospodarki odpadami,
6. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i 

wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizowanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych,

7. prowadzenie sprawozdawczości w sprawach objętych zakresem czynności,
8. obsługa poczty elektronicznej,
9. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych i przetargów,
10. wykonywanie innych poleceń Wójta wynikających z bieżących potrzeb.

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i obrotu 
nieruchomościami:

1. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 
indywidualne i celu publicznego,

2. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy i studium 
opracowań Gminy oraz planów miejscowych,

3. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem 
dokumentów planistycznych,

4. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu,

5. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności,
6. opiniowanie wniosków o przeznaczeniu gruntów,
7. współpraca ze stanowiskami pracy prowadzącymi sprawy z zakresu mienia 

komunalnego, geodezji, ochrony środowiska,
8. wykonywanie innych poleceń zleconych przez Wójta.
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Stanowisko ds. komunalizacji mienia gminy:

1. komunalizacja mienia oraz zakładanie ksiąg wieczystych - całość spraw w tym 
zakresie,

2. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowanie
nim -zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

3. ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz przygotowywanie dokumentów pod 
pozyskanie środków FOGR, 

4. ochrona zabytków
5. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
6. współpraca w zakresie podziałów i rozgraniczeń,
7. pełnienie funkcji koordynatora Biuletynu Informacji Publicznej,
8. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie,
9. wykonywanie innych prac z polecenia Wójta.

Stanowisko ds. geodezji:

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

2. bieżące prowadzenie map poglądowych,
3. współdziałanie w zakresie robót geodezyjno- kartograficznych na potrzeby 

zaopatrzenia rolnictwa w wodę, budownictwa wiejskiego i rekultywacji gruntów,
4. prowadzenie aktualnych map geodezyjnych,
5. podziały i rozgraniczenia,
6. współpraca przy komunalizacji mienia oraz zakładania ksiąg wieczystych,
7. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczenia, a w 

szczególności związanych z dzierżawą, najmem i użyczeniem,
8. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością KWB „Konin” na terenie 

Gminy Wierzbinek,
9. wykonywanie innych prac z polecenia Wójta Gminy.

Stanowisko ds. melioracji i współpracy z samorządami:

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

2. współpraca z kierownikiem Zakładu Komunalnego na niwie opracowań 
harmonogramu prac w poszczególnych sołectwach,

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

4. współpraca z gminną komisją ds profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych,

5. prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
6. prowadzenie spraw w zakresie statystyki i sprawozdań w tym zakresie,

7. bieżące prowadzenie numeracji budynków,
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8. współpraca z agencją rynku rolnego i izbami gospodarczymi,
9. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy,
10. wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

Stanowisko ds. aplikacji środków unijnych, przygotowywania 
projektów i współpraca z organizacjami pozarządowymi:

1. współpraca z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej,
2. inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania 

się o dotacje z funduszy zewnętrznych,
3. przygotowywanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków 

pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,
4. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania pozyskiwania funduszy 

od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania,
5. gromadzenie oraz udostępnianie organizacjom i podmiotom gospodarczym 

informacji z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych,
6. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
7. współpraca z merytorycznymi pracownikami w Urzędzie Gminy oraz referatem 

finansowym w przygotowaniu wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej 
oraz innych środków zewnętrznych,

8. wykonywanie niektórych czynności w zastępstwie na stanowisku ds. inwestycji,
9. pomoc i współpraca  na stanowisku ds. ochrony środowiska.

Stanowisko ds. promocji gminy i sportu:

1. prowadzenie statystyki gminy – globalnie i monitoring, 
2. promowanie gminy poprzez organizowanie:

- wystaw,
- szkoleń, konkursów,
- rozpowszechnianie ulotek, folderów, i informacji,
- targi Salix,
- współpraca z mediami.

3. współpraca z podmiotami gospodarczymi na terenie gminy i na zewnątrz w celu 
osiągnięcia założeń strategicznych, z gospodarstwami agroturystycznymi, z izbami 
gospodarczymi, izbami przemysłowo- handlowymi,

4. udział w seminariach, szkoleniach i innych wyjazdach dotyczących monitoringu, 
zarządzania i wdrażania oraz promocji gminy,

5. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w szczególności ze stanowiskiem ds. 
spraw zamówień publicznych,

6. prowadzenie spraw związanych ze sportem,współpraca z klubami sportowymi,
7. wykonywanie innych czynności z polecenia Wójta.

Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju lokalnego gminy:
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1. prowadzenie spraw z zakresu realizowanych inwestycji gminnych, przygotowywanie 
dokumentacji i umów z wykonawcami,

2. rozliczanie prowadzonych inwestycji,
3. nadzorowanie drobnych remontów i modernizacji,
4. prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego i prawa energetycznego, 
5. wykonywanie innych czynności z polecenia Wójta.

Stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa teleinformatycznego:

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

2. nadzór nad wprowadzaniem zaleceń służb ochrony Państwa dotyczących 
bezpieczeństwa teleinformatycznego,

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

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

5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego,
6. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informatycznego.

Stanowisko ds. ewidencji ludności, zdrowia i archiwum zakładowego:

1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności wynikających z ustawy o ewidencji 
ludności,

2. wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji 

wydanych i utraconych dowodów osobistych,
4. prowadzenie rejestru wyborców,
5. sporządzanie spisu wyborców,
6. współpraca z USC w zakresie zmiany stanu cywilnego, zgonów, zmiany imion i 

nazwisk, zmiany obywatelstwa,
7. współpraca z Policją w zakresie prowadzenia kontroli dyscypliny meldunkowej 

mieszkańców,
8. wydawanie poświadczeń zameldowania i zamieszkania na żądanie stron,
9. sporządzanie wykazów z karty KOM dla szkół, służby zdrowia, organów 

wojskowych oraz Policji,
10. prowadzenie archiwum zakładowego,
11. zapewnienie prawidłowego stanu opieki lekarskiej świadczonej przez niepubliczne 

zakłady opieki zdrowotnej,
12. prowadzenie zadań dotyczących spraw obywatelskich a w szczególności postępowań 

cywilnych i karnych - w tym przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń 
o ustanowieniu kuratora,

13. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta,

14. zastępowanie w razie nieobecności pracowników na stanowiskach ds. wydawania 
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dowodów osobistych  i obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony 
przeciwpożarowej.

Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej, 
zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowe:

1. realizacja zadań wynikających z Ustawy o ochronie informacji niejawnych
2. w zakresie obrony cywilnej:

- prowadzenie dokumentacji w zakresie obrony cywilnej 
- tworzenie formacji obrony cywilnej,
- prowadzenie prac związanych z nadaniem przydziałów organizacyjno- 
mobilizacyjnych członkom obrony cywilnej,
- zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na 
rzecz obronnego przygotowania terenu ludności,
- współudział w organizowaniu szkolenia ludności cywilnej oraz członków 
obrony cywilnej,
- nadzór nad realizacją wydatków budżetowych związanych z realizacją spraw 
obrony cywilnej,
- uczestniczenie w komisjach inwentaryzacyjnych sprzętu techniczno- 
wojskowego obrony cywilnej oraz komisji przeklasyfikowania i wybrakowania 
sprzętu,

3. w zakresie zarządzania kryzysowego:
- stały monitoring dotyczący zagrożeń czasu pokoju,
- zapobieganie, rozwiązywanie problemów i skutków kryzysu,
- współpraca w dziedzinie zarządzania kryzysowego z Biurem Powiatowym 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie,

4. w zakresie spraw obronnych:
 - realizacja zadań obronnych w świetle obowiązujących aktów normatywno- 
prawnych,
 - prowadzenie postępowań w sprawie nakładania świadczeń na rzecz obrony,
 - akcja kurierska,

5. w zakresie spraw przeciwpożarowych:
 - koordynacja działań OSP z terenu gminy,
 - nadzór nad finansami i działalnością ochotniczych straży pożarnych,
 - dokonywania oceny zagrożenia pożarowego gminy,
 - prowadzenie ewidencji sprzętu, urządzeń i technicznego wyposażenia 
ochotniczych straży pożarnych

6. współdziałanie z pracownikami na stanowisku ds wojskowych,
7. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta,
8. zastępstwo w razie nieobecności pracowników na stanowiskach ds ewidencji
9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
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Obsługa prawna:

1. udzielanie pracownikom Urzędu,  jednostkom organizacyjnym oraz Organom 
Gminy opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2. informowanie pracowników urzędu o zmianach w obowiązującym stanie 
prawnym w zakresie dotyczącym urzędu,

3. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub 
rozwiązanie stosunku prawnego,

4. kontrola prawna nad egzekucją należności,
5. występowanie w charakterze pełnomocnika Urzędu w postępowaniu sądowym i 

administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
6. opiniowanie projektów aktów prawnych, uchwał i umów oraz regulaminów 

wprowadzanych w Urzędzie.

Stanowisko ds. sportu: 

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

2. czuwanie nad utrzymaniem czystości na hali i terenu wokół niej oraz boiska Orlik
3. dbanie o sprzęt przeciwpożarowy dla hali sportowej,
4. czuwanie nad sprawną organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych odbywających 

się na hali oraz boisku Orlik
5. współuczestniczenie w układaniu planów zajęć na hali i współpraca ze stanowiskiem 

ds. sportu w Urzędzie Gminy,
6. współpraca z opiekunami grup w czasie rozgrywek sportowych,
7. wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej jako trener 

środowiskowy, 
8. wykonywanie innych czynności z polecenia Wójta Gminy.  

Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste:

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

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

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

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

5. przygotowanie dokumentów do wydania zaświadczenia do zawarcia związku 
małżeńskiego,

6. przygotowywanie aktów małżeństwa oraz zadań wynikających z konkordatu,
7. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
8. przekazywanie ksiąg do archiwum państwowego,
9. załatwianie spraw konsularnych i o cudzoziemcach, 
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10. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
11. przygotowywanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 

określonych niniejszym zakresem,
12. sporządzanie aktów urodzenia ,wydawanie odpisów i zaświadczeń oraz prowadzenie 

skorowidzów urodzeń,
13. sporządzanie aktów zgonu, wydawanie odpisów i zaświadczeń oraz prowadzenie 

skorowidzów sporządzonych zgonów,
14. prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
15. rejestracja w aktach stanu cywilnego orzeczeń sądów w sprawach o przysposobienie 

dziecka, ustalenie ojcostwa, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, separacja 
małżeństwa, 

16. prowadzenie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących 
urodzeń, małżeństw i zgonów,

17. prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych, 
dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisów,

18. organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia 
małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin,

19. wykonywanie innych prac z polecenia Wójta .

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

1. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie 
tych informacji w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych,

2. okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
4. opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych 

oznaczonych klauzulą „ zastrzeżone”, „poufne”  
5. przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie 

Wójta Gminy wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji 
niejawnych,

6. przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w 
odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy z którymi 
łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

7. w przypadku gdy w odniesieniu do osoby której wydano poświadczenie 
bezpieczeństwa osobowego zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące że nie daje 
ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadzenie kolejnego postępowania 
sprawdzającego,

8. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy 
lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

9. współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze 
służbami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
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ROZDZIAŁ VII
Zasady, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków interesantów

§ 21

1. Interesanci przyjmowani są przez Wójta w sprawach skarg i wniosków w każdy
poniedziałek od godz 9.00 do 12.00.

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

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

§ 22
1. Pozostali pracownicy obowiązani są przyjmować interesantów w sprawach skarg i 

wniosków codziennie w godzinach pracy.

§ 23
1. Wszystkie skargi ,wnioski skierowane do Urzędu podlegają wpisowi do rejestru, 

który prowadzi Sekretarz Gminy.

§ 24
1. Merytoryczne rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków  należy do pracownika 

wskazanego przez Wójta.
2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Wójt Gminy, lub osoba którą Wójt 

upoważni.
3. Pracownik, któremu przekazano skargę lub wniosek obowiązany jest powiadomić   

Wójta o sposobie załatwienia sprawy.
4. Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być 

rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Inne
skargi i wnioski – w terminie jednego miesiąca od daty wpływu.

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

ROZDZIAŁ VIII

KONTROLE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

§ 25
1. Kontrola jest formą działania uprawnionych do jej sprawowania poszczególnych 

pracowników Urzędu Sprawowana jest w formie zewnętrznej i wewnętrznej.
2. Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych uchybień i 
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nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone 
nieprawidłowości i uchybienia oraz określenie sposobów naprawienia.

3. Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu 
dokonywana jest pod względem :
1. legalności,
2. gospodarności,
3. rzetelności                 
4. celowości,
5. terminowości,
6. skuteczności

§ 26
1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują:

1. Wójt  lub zastępca i sekretarz – w ramach upoważnień Wójta,
2. Skarbnik lub wyznaczony pracownik referatu finansowego w zakresie 
przyznanych im uprawnień.

2. Obowiązki w zakresie kontroli wewnętrznej polegają na sprawdzeniu prawidłowości 
stosowania przepisów prawa materialnego oraz przepisów regulujących 
postępowanie administracyjne, udzielaniu wskazówek w tym zakresie, a w 
szczególności na sprawdzeniu:
1. prawidłowości załatwianych spraw,
2. prawidłowości załatwiania skarg i obsługi interesantów,
3 . prawidłowości obiegu akt,
4 . prawidłowości prowadzenia rejestru spraw,
5 . prawidłowości pobierania opłaty skarbowej,
6.  prawidłowości stosowania przepisów,
7.  przestrzegania zasad zachowania i dyscypliny pracy przez pracowników

§ 27
1. Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych im pełnomocnictw:

a) przedstawiciele administracji rządowej w ramach zadań zleconych Gminie 
poprzez odrębne ustawy,
b) Skarbnik lub upoważniona przez niego osoba w stosunku do jednostek 
nadzorowanych w zakresie wykonania budżetu i planu finansowego oraz zadań 
zleconych Gminie.

§ 28
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób zapewniający bezstronne i 

rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej jednostki 
lub stanowiska oraz rzetelne jego udokumentowanie i ocenianie wg kryteriów 
określonych w § 26 ust 2.

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

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, a w 
szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych, 
pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
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             § 29

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

2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osoby wymienione w ust. 1, 
osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego pisemnego wyjaśnienia 
przyczyn tej odmowy.

3. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Sekretarz.
4. Sekretarz gromadzi pełną informację o wynikach wszystkich kontroli 

przeprowadzonych w Urzędzie.

ROZDZIAŁ IX
Obieg korespondencji

§ 30

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

2. Korespondencja w całości jest dekretowana przez Wójta i Sekretarza i poprzez 
sekretariat kierowana na poszczególne stanowiska,

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

4. Pobranie korespondencji z sekretariatu odbywa się za  potwierdzeniem odbioru.
5. Korespondencję do wysłania w danym dniu należy złożyć  do godz 9.00.

ROZDZIAŁ X

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 31
Do podpisu Wójta zastrzega się :

1. Zarządzenia, decyzje o charakterze zarządzenia, decyzje o charakterze ogólnym oraz 
pisma ogólne.

2. Projekty uchwał oraz wystąpienia kierowane do Rady.
3. Odpowiedzi na wnioski posłów, senatorów i radnych.
4. Wystąpienia kierowane do urzędów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego.
5. Pisma do przedstawicieli dyplomatycznych.
6. Odpowiedzi na skargi i wnioski.
7. Pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu w tym pisma 

wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności wyznaczające osoby 
uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników 
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Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.

         
8. Pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji 

publicznej.
9. Inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.
10. Pisma jako Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 31
Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma zgodnie z upoważnienia Wójta 
i pozostające w zakresie ich działań.

§ 32
Pracownicy podpisują pisma, wg upoważnień wynikających z ich zakresów   
czynności  zgodnie z odrębnymi, imiennymi upoważnieniami.

§ 33
Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych 
parafują je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

§ 34
1. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej 

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego 
upoważnionej. 

2. Jeżeli Skarbnik odmówi kontrasygnaty, a dokona jej jednak na pisemne polecenie 
Wójta, powiadamia o tym Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 35
Dokumenty przedłożone do podpisu w sprawach:
1. Projektów aktów normatywnych.
2. Skomplikowanych. 
3. Zawarcia lub rozwiązania umowy długoterminowej lub nietypowej albo 
dotyczącej przedmiotu powyżej 10 000 zł. 
4. Odmowy uznania zgłoszonych roszczeń.
5. Spraw związanych z postępowaniami sadowymi.
6. Zawarcia ugody w sprawach majątkowych.
7. Umorzenia i wierzytelności wymagają uprzedniej opinii Radcy Prawnego.

§ 36
Przy podpisywaniu pism i decyzji należy stosować pieczęcie według ustalonych 
wzorów w instrukcji kancelaryjnej.

ROZDZIAŁ XI
Postanowienia końcowe

1. Należy zapoznać pracowników w terminie dwóch tygodni od daty wejścia w życie 
postanowień regulaminu z jego treścią oraz zapoznać pracowników nowo 
zatrudnionych przy podjęciu przez nich pracy.
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2. Zobowiązuje się Sekretarza do przestrzegania postanowień Regulaminu przez 
pracowników.
3. Zobowiązuje się Sekretarza do przygotowania projektów zakresów czynności 
pracowników do ustaleń zawartych w regulaminie w terminie 14 dni od daty wejścia 
w życie Regulaminu.
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