ZARZĄDZENIE Nr 60/2017
WÓJTA GMINY GNIEWINO
z 30 sierpnia 2017r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewino
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.)
WÓJT GMINY GNIEWINO
zarządza, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gniewino, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§2
Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gniewino wprowadzony Zarządzeniem
Nr 67/2016 Wójta Gminy Gniewino z 24 października 2016r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.
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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gniewino, zwany dalej Regulaminem, określa:
1) organizację i zasady działania Urzędu,
2) organizację, zasady i zakresy działania komórek organizacyjnych.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
- należy przez to rozumieć Gminę Gniewino,
- należy przez to rozumieć Radę Gminy Gniewino,
- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gniewino,
- należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Gniewino,
- należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Gniewino,
- należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Gniewino,
- należy przez to rozumieć Urząd Gminy Gniewino,
- należy przez to rozumieć Referat Urzędu Gminy Gniewino,
- należy przez to rozumieć Kierownika Referatu Urzędu
Gminy Gniewino lub osobę pełniącą obowiązki Kierownika
Referatu,
10) Zastępcy Kierownika - należy przez to rozumieć Zastępcę Kierownika Referatu
Referatu
Urzędu Gminy Gniewino lub osobę pełniącą obowiązki
Zastępcy Kierownika Referatu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Gminie
Radzie
Wójcie
Zastępcy
Sekretarzu
Skarbniku
Urzędzie
Referacie
Kierowniku Referatu

§3
1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest budynek położony w Gniewinie przy ul. Pomorskiej 8, a ponadto
pomieszczenia w budynkach przy:
1) ul. Pomorskiej 20/4 w Gniewinie,
2) ul. Wejherowskiej 24A w Kostkowie.
Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU
§4
Zasady kierowania urzędem
1. Urząd służy wykonywaniu zadań Wójta.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania
spoczywających na Gminie zadań:
1) własnych,
2) zleconych,
3) wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
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4) publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
5) publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego
z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym,
związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
§5
1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich
zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania
decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej
oraz podejmowania 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) przygotowanie niezbędnych materiałów do uchwalenia i wykonywania budżetu
Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
5) zapewnianie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej
komisji oraz innych zebrań organizowanych przez Wójta,
6) prowadzenie zbioru przepisów gminnych, dostępnego do powszechnego wglądu
w siedzibie Urzędu,
7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną opracowaną
na podstawie właściwego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów,
8) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy.
§6
1. Godziny pracy Urzędu ustala się następująco: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wójt może ustalać odrębnym zarządzeniem dni i godziny pracy Referatu Straży Gminnej
i Bezpieczeństwa, w zależności od aktualnych potrzeb.
3. Wójt może ustanowić dodatkowe dni wolne od pracy gdy wynika to z konieczności
zapewnienia pracownikom czasu wolnego zgodnie z przepisami prawa pracy lub z innych
ważnych przyczyn.
4. Referat Finansów oraz Referat Rozwoju Gminy, Infrastruktury i Środowiska nie obsługują
interesantów we wtorki i czwartki.
5. W uzasadnionych przypadkach Wójt może w drodze zarządzenia ustalić godziny przyjęć
interesantów na poszczególnych stanowiskach pracy lub dla określonych kategorii spraw.
§7
1. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje zadania
określone w obowiązujących przepisach prawa.
2. Urząd realizuje zadania:
1) Gminne,
2) Administracji rządowej wynikające z ustaw,
3) Przejęte w drodze porozumień, zawartych z organami administracji rządowej
lub jednostkami samorządu terytorialnego.
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Rozdział III
ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM
§8
1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
2. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy: Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zastępca wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania i kompetencje, zapewnia
w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów oraz nadzoruje
działalność komórek organizacyjnych Urzędu, realizując te zadania.
4. Sekretarz zapewnia prawidłową organizację Urzędu oraz warunki jego działania
i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
5. Skarbnik uczestniczy w przygotowaniu przez Wójta projektu budżetu Gminy, nadzoruje
wykonanie uchwały budżetowej, opracowuje sprawozdania finansowe i budżetowe
oraz składa kontrasygnatę na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania
finansowe Gminy.
6. Skarbnik sprawuje nadzór nad postępowaniami przetargowymi realizowanymi w trybie
ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Rozdział IV
ORGANIZACJA URZĘDU
§9
Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią niżej wymienione Referaty, inne wydzielone
komórki organizacyjne i stanowiska pracy, używające następujących symboli
przy prowadzeniu spraw:
1) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – symbol „OSO”,
2) Referat Finansowy – symbol „FN”,
3) Referat Rozwoju Gminy, Infrastruktury i Środowiska – symbol „RGIS”,
4) Referat Straży Gminnej i Bezpieczeństwa – symbol „SGB”,
5) Urząd Stanu Cywilnego – symbol „USC”,
6) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych – symbol „OIN”.
§ 10
Referatami kierują Kierownicy.
Referatem Organizacyjnym kieruje Sekretarz.
Referatem Finansowym kieruje Skarbnik.
Referatem Rozwoju Gminy, Infrastruktury i Środowiska kieruje Zastępca.
Referaty dzielą się na stanowiska pracy.
Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1
do Regulaminu.
7. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań, Wójt może powoływać zespoły,
określając w zarządzeniu skład, strukturę i zakres ich działania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 11
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi w Urzędzie odbywa się w sposób racjonalny,
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celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu
mieniem komunalnym.
2. Wydatkowanie środków publicznych dokonywane jest zgodnie z przepisami dotyczącymi
zamówień publicznych.
§ 12
Do wspólnych zadań Referatów i pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu należy
w szczególności:
1. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji
administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw oraz stosowania przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2. przygotowywanie sprawozdań, informacji i innych materiałów dla potrzeb Rady
Gminy i Wójta,
3. przygotowywanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem oraz innych materiałów
wnoszonych pod obrady Rady,
4. przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta,
5. rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych Rady, wniosków komisji, postulatów
ludności oraz przedstawianie propozycji ich załatwienia,
6. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz oraz bieżącej informacji z realizacji
powierzonych zadań,
7. współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych
do przygotowania projektu budżetu Gminy,
8. podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych
oraz ochrony danych osobowych, a także zadań związanych z dostępem do informacji
publicznej,
9. stosowanie obowiązującej w Urzędzie instrukcji kancelaryjnej,
10. stosowanie obowiązującej instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
11. przestrzeganie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych,
12. realizowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
13. przygotowywanie niezbędnych materiałów i wykonywanie czynności organizacyjnych
w zakresie realizowanych strategii rozwoju Gminy, programów operacyjnych,
w tym projektów europejskich,
14. prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych,
15. współdziałanie w procesie przygotowywania planów i projektów inwestycyjnych,
16. prawidłowe i terminowe przekazywanie informacji publicznej z działalności Referatu
do Biuletynu Informacji Publicznej, do Biuletynu Informacyjnego oraz właściwym
wnioskodawcom,
17. prowadzenie spraw i obsługa kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
18. wykonywanie na polecenie Wójta innych zadań w sprawach nie objętych zakresem
działania Referatu.
Rozdział V
Podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy
Wójtem, Zastępcą, Sekretarzem i Skarbnikiem
§ 13
1. Do kompetencji Wójta, należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu,
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reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
powoływanie i odwoływanie Zastępcy,
występowanie do Rady z wnioskami o powołanie i odwołanie Skarbnika,
ogólne kierownictwo i nadzór nad całością spraw należących do jego uprawnień,
przekazanych Zastępcy, Sekretarzowi i Skarbnikowi,
6) przedstawianie projektów uchwał Radzie,
7) wykonywanie uchwał Rady oraz zadań Gminy określonych przepisami prawa,
8) informowanie Rady na temat wykonania uchwał,
9) wydawanie zarządzeń oraz przepisów porządkowych,
10) wydawanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej,
11) nadzorowanie realizacji zadań własnych gminy, zleconych lub powierzonych
z zakresu administracji rządowej,
12) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem gminy
oraz gospodarowanie mieniem komunalnym,
13) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
14) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy referatami i samodzielnymi
pracownikami,
15) podejmowanie decyzji w sprawach obronnych stosownie do odrębnych przepisów,
16) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością kierowników referatów
wymienionych w niniejszym regulaminie,
17) wykonywanie uprawnień Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
18) wykonywanie zadań z zakresu działań szefa Obrony Cywilnej Gminy,
19) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
20) zarządzenie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia, jeżeli w inny sposób
nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia.
2. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetowymi.
3. Wójt pełni nadzór właścicielski nad spółkami, w których Gmina jest udziałowcem,
akcjonariuszem lub wspólnikiem, w tym poprzez komórki organizacyjne Urzędu wskazane
w odrębnym Zarządzeniu.
4. Wójt może upoważniać pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych
w swoim imieniu, w sprawach z zakresu administracji publicznej.
2)
3)
4)
5)

§ 14
Do zadań i kompetencji Zastępcy należy:
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
2) zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności oraz w razie niemożności pełnienia
przez niego obowiązków,
3) składanie samodzielnych oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem
na podstawie oddzielnego upoważnienia Wójta,
4) planowanie, przygotowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych
i remontowych dotyczących infrastruktury gminnej,
5) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy w zakresie infrastruktury ochrony
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środowiska,
6) nadzór i odpowiedzialność za skuteczne pozyskiwanie i prawidłowe wykorzystanie
środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację zadań Gminy,
7) monitorowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem
Gminy, odnoszących się do infrastruktury i ochrony środowiska w celu optymalizowania
wydatków,
8) nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem Gminy,
9) wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta w ramach udzielonego
upoważnienia,
10) pełnienie roli Kierownika Referatu RGIS.
§15
Do zadań i kompetencji Sekretarza należy:
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta,
3) współdziałanie z komisjami Rady,
4) sprawowanie w imieniu Wójta nadzoru nad działalnością referatów i stanowisk
samodzielnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
5) pełnienie roli Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
6) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
a) opracowywanie projektów zmian niniejszego regulaminu,
b) opracowywanie zarządzeń oraz przepisów porządkowych,
c) opracowywanie regulaminu pracy Urzędu,
d) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych
z doskonaleniem kadr,
e) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
f) rozpoznawanie skarg na działalność pracowników Urzędu,
g) nadzór nad przestrzeganiem prawa przez pracowników Urzędu,
h) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
i) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym,
j) koordynowanie działań poszczególnych Referatów oraz organizowanie ich
współpracy,
k) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
l) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i zarządzeń,
m) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendum,
n) sporządzanie testamentów alograficznych,
o) opracowywanie projektów statutów nowo zakładanych gminnych jednostek
organizacyjnych,
p) składanie samodzielnych oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu
mieniem na podstawie oddzielnego upoważnienia Wójta,
q) realizacja zadań określonych w zarządzeniu Wójta w sprawie zmiany zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami gminy Gniewino,
r) nadzór i koordynacja systemu kontroli zarządczej w Urzędzie.
7) koordynacja zadań z zakresu współpracy gminy z samorządami i instytucjami
partnerskimi z kraju i zagranicy;
8) nadzór nad zadaniami z polityki oświatowej Gminy;
9) prowadzenie spraw związanych i nadzór nad zadaniami z ochrony zdrowia;
10) nadzór nad sprawami związanymi z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy
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Społecznej;
11) nadzór nad programowaniem rozwoju gminy oraz realizacja strategii gminnych
i programów operacyjnych,
12) nadzór nad realizacją strategii pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz
projektów rozwojowych gminy Gniewino,
13) planowanie, analiza i ocena możliwości rozwoju współpracy międzynarodowej Gminy,
prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy z zagranicą,
14) realizacja zadań wynikających z zakresu komunikacji społecznej,
15) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Gminy Gniewino;
16) pełnienie funkcji rzecznika prasowego Gminy, w tym przekazywanie mediom oficjalnych
stanowisk gminy i koordynowanie gminnej polityki informacyjnej.
§ 16
Do zadań i kompetencji Skarbnika należy:
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej, w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta,
3) kierowanie pracą i bezpośredni nadzór nad Referatem Finansowym,
4) realizacja zadań określonych w zarządzeniu Wójta w sprawie zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami gminy Gniewino,
5) nadzór nad postępowaniami przetargowymi realizowanymi w trybie ustawy prawo
zamówień publicznych,
6) wykonywanie zadań z zakresu:
a) organizowania prac i przygotowania materiałów związanych z opracowaniem
projektu budżetu gminy,
b) organizowania prac i przygotowywania materiałów związanych ze sporządzaniem
sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
c) bieżącego analizowania sytuacji finansowej Gminy,
d) opracowywania prognoz budżetu Gminy na lata następne do celów zaciągania
kredytów i pożyczek,
e) analizy wykonywanych zadań realizowanych przez Gminę pod kątem zgodności
z przyjętym budżetem,
f) nadzoru i odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków
pozabudżetowych,
g) inspirowania działań służących efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych
będących w dyspozycji Gminy,
h) wykonywania funkcji kontrolnych w jednostkach podległych Gminie,
i) udzielania kontrasygnaty na dokumentach powodujących powstanie zobowiązań
pieniężnych,
j) współpracy z sołtysami w zakresie opracowania planów finansowych rad sołeckich
oraz w zakresie realizacji tych planów.
Rozdział VI
Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność kierowników
i samodzielnych stanowisk
§ 17
1. Zadania i obowiązki Kierowników Referatów:
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2. Kierownicy podejmują działania i prowadzą sprawy wynikające z zadań i kompetencji
Wójta, w szczególności:
1) wykonują uchwały Rady i Zarządzenia Wójta,
2) kierują i nadzorują pracą podporządkowanych im referatów oraz odpowiadają
za terminową i właściwą realizację zadań określonych w Regulaminie
oraz w indywidualnych zakresach czynności podległych pracowników,
3) organizują pracę i jej podział, w tym ustalają i aktualizują zakresy czynności
podległym pracownikom,
4) załatwiają indywidualne sprawy z zakresu zadań własnych gminy, zadań z zakresu
administracji rządowej lub na podstawie zawartych porozumień,
5) gospodarują przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem zgodnie z zasadami
budżetu, w części dotyczącej zadań referatu lub samodzielnego stanowiska,
6) opracowują materiały planistyczne w zakresie prognozowania dochodów i wydatków
do projektu budżetu,
7) przygotowują projekty aktów prawnych Rady, Wójta oraz innych dokumentów
przedkładanych tym organom,
8) prowadzą sprawy związane z rozpatrzeniem interpelacji i wolnych wniosków radnych,
wniosków Komisji Rady oraz przygotowują projekty odpowiedzi,
9) rozpatrują sprawy indywidualne należące do kompetencji Wójta, a podejmowane
na podstawie odrębnych upoważnień, w tym wydają decyzje administracyjne,
10) zapewniają sprawną i zgodną z prawem obsługę interesantów,
11) zapewniają przestrzeganie regulaminów, zarządzeń i instrukcji obowiązujących
w urzędzie,
12) współdziałają w usprawnianiu organizacji, metod i form pracy oraz doskonaleniu
zawodowym pracowników,
13) realizują zadania w zakresie ochrony danych osobowych,
14) realizują zadania wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
15) odpowiadają za aktualność danych i informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej www.gniewino.pl,
16) odpowiadają za prawidłowość danych w prowadzonych ewidencjach oraz sporządzają
sprawozdania statystyczne,
17) współpracują z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w celu realizacji
celów i zadań,
18) współpracują z osobą odpowiedzialną za realizację Zamówień Publicznych
w Urzędzie,
19) wykonują kontrolę zarządczą oraz monitorują przebieg realizacji celów i zadań
jednostki, a także uczestniczą aktywnie w procesach zarządzania ryzykiem.
3. Kierownicy uprawnieni są do:
1) uczestnictwa w dokonywaniu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
referatu,
2) wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar porządkowych
i dyscyplinarnych w stosunku do podległych pracowników,
3) w celu właściwego wykonywania zadań kierownicy referatów oraz pracownicy
zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach zobowiązani są do bieżącej współpracy
ze wszystkimi referatami, samodzielnymi stanowiskami oraz jednostkami
organizacyjnymi gminy.
4. Kierownicy i samodzielne stanowiska pracy odpowiadają przed Wójtem za należyte
organizowanie pracy, prawidłowe, sprawne i zgodne z prawem wykonywanie zadań,
a w szczególności:
a) kierowanie działalnością Referatów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania
spraw, skarg i wniosków przez podległych pracowników, zgodnie z przepisami
kodeksu postępowania administracyjnego,
b) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy, gminnymi
instytucjami kultury, jednostkami, których organem założycielskim jest Rada
w zakresie zadań będących przedmiotem kompetencji Referatu,
c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, a także realizacja
zadań z zakresu kontroli wewnętrznej,
d) za merytoryczną i formalną prawidłowość, legalność, celowość, rzetelność,
gospodarność i efektywność wydatkowania środków budżetowych, w części
dotyczącej zadań referatu,
5. W razie nieobecności Kierownika jego zadania wykonuje Z-ca Kierownika
lub pracownik odpowiedniego referatu, który w swoim zakresie obowiązków ma zapis
o zastępowaniu Kierownika,
6. Realizacja zadań określonych w zarządzeniu Wójta w sprawie zmiany zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami gminy Gniewino.
Rozdział IV
ZAKRESY DZIAŁANIA REFERATÓW (i samodzielnych stanowisk)
§ 18
Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, należy:
1. W zakresie spraw organizacyjnych Urzędu oraz Wójta jako organu wykonawczego gminy,
w szczególności:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
2) opracowanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i ich
zmian oraz kontrola ich funkcjonowania,
3) organizowanie narad Wójta,
4) obsługa organizacyjna sekretariatu Wójta,
5) współpraca z referatami merytorycznymi w zakresie opracowania projektów aktów
prawnych stanowionych przez Gminę,
6) prowadzenie rejestru wydawanych przez Wójta upoważnień i pełnomocnictw,
7) prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta,
8) realizowanie zadań dotyczących załatwiania skarg i wniosków Obywateli, w tym
prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz kontrola terminowego i rzeczowego
załatwienia skarg i wniosków przez referaty oraz opracowanie w tym zakresie analiz
i sprawozdań,
9) prowadzenie rejestru wystawianych poleceń wyjazdów służbowych pracowników,
10) prowadzenie ewidencji codziennych wyjść pracowników w godzinach pracy,
11) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
12) prenumerata i rozdzielnictwo aktów promulgacyjnych i innych wydawnictw,
13) zamawianie pieczęci i tablic urzędowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
14) prowadzenie spraw związanych z rejestrem korzyści,
15) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie, prawidłowym
i terminowym załatwianiem spraw, skarg i wniosków,
16) obsługa administracyjna i realizowanie zadań Wójta wynikających z zakresu działania
Referatu oraz funkcji reprezentacyjnych Wójta,
17) bieżąca analiza struktur etatowych Urzędu i przedstawianie Wójtowi wniosków w tym
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zakresie, w tym prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze, a także na kierownicze stanowiska urzędnicze,
18) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z okresowymi ocenami
pracowników Urzędu,
19) prowadzenie spraw z zakresu polityki oświatowej Gminy, wynikających z roli Gminy
jako organu prowadzącego szkoły,
20) prowadzenie spraw w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy,
21) prowadzenie ewidencji i wymiaru urlopów wypoczynkowych pracowników Urzędu
Gminy.
2.W zakresie obsługi merytorycznej oraz kancelaryjno-biurowej Rady Gminy i komisji Rady
oraz jednostek pomocniczych Gminy w szczególności:
1) organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady i Komisji,
2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów
dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady
Rady i jej komisji,
3) prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentacji z pracy Rady i jej komisji,
4) prowadzenie rejestrów aktów prawnych organów Gminy oraz ewidencji wniosków,
interpelacji i zapytań radnych,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji,
zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
6) przechowywanie i nadzór nad zbiorami aktów prawnych,
7) przechowywanie i rejestrowanie uchwał Rady,
8) prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków Radnych oraz opinii i wniosków
Komisji, w tym sprawowanie nadzoru nad terminowym ich załatwieniem,
9) prowadzenie spraw kancelaryjnych Rady i Komisji, w tym związanych
z prowadzeniem korespondencji Przewodniczącego Rady,
10) prowadzenie obsługi gminnych jednostek pomocniczych w zakresie: koordynacji
współpracy Sołtysów z Urzędem, prowadzenie rejestru uchwał i protokołów
oraz przekazywanie wypływających z nich wniosków Wójta,
11) przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, odznak i wyróżnień,
12) prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż i wyszynk
alkoholu,
13) prowadzenie spraw organizacyjnych z zakresu funkcjonowania sołectw, wyborów
sołeckich, zebrań wiejskich i narad sołtysów.
3. W zakresie zadań ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów
osobistych,
2) prowadzenie archiwum dowodów osobistych,
3) wydawanie tymczasowych dowodów osobistych osobom małoletnim,
4) przyjmowanie meldunków o utracie dokumentów stwierdzających tożsamość
oraz prowadzenie rejestrów dokumentów utraconych i odnalezionych,
5) prowadzenie i aktualizacja bazy danych w systemie informatycznym,
6) wymiana danych pomiędzy LDB – lokalną bazą danych a CDB – Centralną Bazą
danych,
7) występowanie o nadanie numeru PESEL,
8) prowadzenie rejestru mieszkańców stałych i prowadzenie kartoteki pobytu czasowego
ponad 3 miesiące,
9) prowadzenie stałego rejestru wyborców,
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10) prowadzenie rejestru meldunkowego cudzoziemców,
11) prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji administracyjnych w zakresie
spraw meldunkowych,
12) sporządzanie zaświadczeń z bazy danych ewidencji ludności,
13) sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców w celu przeprowadzenia wyborów
do: Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa, Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu
Europejskiego oraz wyborów Prezydenta RP, Wójta oraz Referendum gminnego
i ogólnokrajowego.
4. W zakresie prowadzenia kancelarii ogólnej Urzędu, w szczególności:
1) przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Urzędu, w tym
prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu,
2) wysyłanie korespondencji,
3) udzielanie informacji Interesantom,
4) gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, pieczęciami,
5) organizowanie ochrony mienia Urzędu,
6) prowadzenie rejestrów oświadczeń majątkowych radnych oraz innych osób
zobowiązanych przepisami ustaw do składania oświadczeń,
7) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów
do sejmu, senatu, na prezydenta RP oraz wyborów samorządowych, a także referendów
i spisów statystycznych,
8) nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w Urzędzie,
9) opracowywanie i prowadzenie rejestru umów i zleceń udzielanych przez Wójta,
do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych,
w zakresie działalności referatu.
5. W zakresie zadań archiwum zakładowego, w szczególności realizowanie zadań zgodnie
z obowiązującymi przepisami w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz innymi przepisami
regulującymi działanie archiwum.
6. W zakresie realizacji zadań o charakterze informatycznym i komputeryzacji Urzędu,
w szczególności:
1) prowadzenie kancelarii ogólnej, kancelarii pism niejawnych, łącznicy telefonicznej,
telefaksowej, sieci komputerowej,
2) organizacja i nadzór nad obsługą poczty elektronicznej urzędu,
3) instalowanie, konfigurowanie i konserwacja urządzeń komputerowych oraz wszelkiego
oprogramowania w Urzędzie, załatwianie spraw serwisu i napraw pogwarancyjnych
urządzeń komputerowych,
4) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu: serwerem, usługami
sieciowymi oraz systemem baz danych,
5) współdziałanie z organami administracji rządowej w celu ochrony danych znajdujących
się w sieci informatycznej,
6) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem danych,
7) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą
aplikację na poszczególnych stanowiskach komputerowych,
8) koordynacja, planowanie i realizacja zadań z zakresu polityki informatycznej
w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, w tym zakupu systemów
komputerowych i oprogramowania, analiza potrzeb w tym zakresie, nadzór, konserwacja
i kontrola stanu bezpieczeństwa danych oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów,
planowanie zakupów w tym zakresie.
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7. W zakresie zgromadzeń i zbiórek publicznych, w szczególności:
1) prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń publicznych,
2) prowadzenie spraw w zakresie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych.
8. W zakresie zadań dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami
oraz pozostałych spraw społecznych, w szczególności:
1) podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspieranie ich działań
oraz umożliwienie realizacji zadań publicznych,
2) realizacja procedur udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i kontrola
sprawozdań z realizowanych zadań,
3) koordynowanie działań referatów Urzędu w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
4) prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w stowarzyszeniach, związkach
i innych organizacjach pozarządowych oraz współdziałanie gminy z tymi podmiotami,
5) realizacja pozostałych zadań Gminy wynikających z ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie.
6) obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
oraz przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
informacji o uprawnieniach nadanych przedsiębiorcom,
7) prowadzenie postępowań dotyczącego ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów,
w których świadczone są usługi hotelarskie,
8) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,
9) realizacji i organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych.
10. W zakresie spraw obronnych, w szczególności:
1) organizacja doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych
oraz rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
2) przeprowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
3) prowadzenie spraw, dotyczących osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
11.

W zakresie wyborów powszechnych, w szczególności:
1) prowadzenie wszelkich prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej
i technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów do: Rady Gminy, Rady Powiatu,
Sejmiku Województwa, Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu Europejskiego oraz wyborów
Prezydenta RP, Wójta oraz Referendum gminnego i ogólnokrajowego,
2) współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą w Gdańsku oraz Komisarzem
Wyborczym w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań zleconych,
3) obsługa organizacyjno – techniczna Gminnej Komisji Wyborczej.
§ 19

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy:
1. W zakresie budżetu Gminy - wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków
w zakresie rachunkowości, a w szczególności :
1) sporządzanie projektu rocznego budżetu oraz projektu uchwały budżetowej gminy
i jej jednostek pomocniczych,
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2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy
oraz do sporządzenia sprawozdania z jego wykonania,
3) koordynacja i nadzór prac oraz
bieżące kontrola realizacji budżetu gminy
oraz okresowe informowanie Wójta o przebiegu tej realizacji,
4) analizowanie wniosków oraz opracowanie projektów zmian w budżecie gminy
w ciągu roku budżetowego,
5) przyjmowanie i analiza okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet,
6) przygotowanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium
dla Wójta,
7) przygotowanie projektów uchwał w zarządzeń w zakresie spraw bieżących,
8) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej Urzędu oraz organów gminy,
9) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
zasad wykonywania budżetu,
10) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek
organizacyjnych,
11) prowadzenie postępowań wyjaśniających i egzekucyjnych w zakresie opłat z tytułu
odbioru odpadów komunalnych,
12) opracowywanie i prowadzenie rejestru umów i zleceń udzielanych przez Wójta,
do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych,
w zakresie działalności referatu.
2. W zakresie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu gminy, w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,
oraz innych dochodów budżetowych pozostających w zakresie właściwości
Gminy, a w szczególności:
 gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem
prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych oraz deklaracji opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów składanych organowi podatkowemu,
 podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń
pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
2) proponowanie stawek podatków i opłat lokalnych oraz przygotowanie uchwał Rady
w tym zakresie,
3) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu
sprawozdawczości,
4) prowadzenie ewidencji podatników,
5) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem
prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych oraz deklaracji opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów składanych organowi podatkowemu,
6) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
7) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
8) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zakładowym planem kont,
9) rozliczanie inwentaryzacji,
10) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
11) sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy,
12) prowadzenie kontroli finansowych w gminnych jednostkach organizacyjnych,
13) prowadzenie kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej
w gminnych jednostkach organizacyjnych.
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3. W zakresie spraw kadrowych pracowników Urzędu, w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych pracowników,
2) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z przejściem pracowników
na rentę inwalidzką i emeryturę.
§ 20
Do zakresu działania Referatu Rozwoju Gminy, Infrastruktury i Środowiska, należy:
1. W zakresie rozwoju gminy i inwestycji w szczególności:
1) realizacja i aktualizacja strategicznych dokumentów określających rozwój Gminy,
2) prowadzenie postępowań związanych z przygotowaniem i realizacją zadań
inwestycyjnych,
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów energetycznych na trenie gminy
(projekt: energetyki jądrowej, eksploatacji złóż kopalin zwłaszcza gazu ziemnego i gazu
z łupków i innych),
4) realizacja strategii pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz projektów
rozwojowych gminy Gniewino,
5) programowanie rozwoju gminy oraz realizacja strategii gminnych i programów
operacyjnych,
6) współpraca z pozostałymi referatami w zakresie realizacji założeń dokumentów
strategicznych związanych z rozwojem Gminy,
7) współpraca w zakresie opracowywania gminnych aktów prawnych, w szczególności
budżetu, w celu zgodności z przyjętymi dokumentami rozwoju gminy,
8) współpraca z komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy odpowiedzialnymi
za opracowanie i realizację polityk branżowych i programów wynikających z opracowań
w zakresie rozwoju gminy,
9) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu spójnego
planowania i realizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego,
10) koordynacja prac związanych z realizacją zadań Obszaru Metropolitalnego,
11) realizacja zadań związanych z wdrażaniem funduszu sołeckiego,
12) współpraca z sołectwami, ewidencjonowanie wniosków mieszkańców zgłaszanych
podczas zebrań wiejskich i narad sołtysów,
13) organizacja i prowadzenie działań w ramach konkursów: estetyzacyjnych, innych
aktywizujących sołectwa.
2. W zakresie zagospodarowania i planowania przestrzennego w szczególności:
1) opracowywanie projektów uchwał w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
w tym także prowadzenie ich rejestrów,
3) obsługa i koordynacja działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem
dokumentów planistycznych, w tym ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, zawiadomień
do jednostek uzgadniających i opiniujących, wyłożenia projektów studium i planów
do publicznego wglądu,
4) sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy,
5) sporządzanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
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6) przygotowanie niezbędnych materiałów dla Wójta w związku z koniecznością
analizowania wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
7) przechowywanie obwiązujących i uchylonych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
8) prowadzenie spraw w zakresie wydawania, przenoszenia decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych w/w decyzji,
9) prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o lokalizacji celu publicznego
oraz rejestru wydanych decyzji,
10) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.
3. W zakresie drogownictwa w szczególności:
1) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania prawidłowej eksploatacji dróg gminnych
i urządzeń z nimi związanymi (chodniki, kanalizacji odwadniających drogi i burzowych),
2) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy
dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
3) nadzór nad remontami i eksploatacją dróg,
4) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania drogami gminnymi zgodnie z ustawą
o drogach publicznych, a w szczególności:
- określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasów drogowych
na niekomunikacyjne i ustalenie opłat za zajęcie pasa drogowego,
- dokonywanie uzgodnień projektowych wjazdów na drogi i ich odbiór,
- uzgadnianie wszelkich inwestycji przebiegających w drogach gminnych,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
5) prowadzenie rejestru dróg gminnych,
6) prowadzenie dokumentacji i zapewnienie kontroli technicznej oraz sprawności
gminnych obiektów drogowych,
7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem regularnego przewozu osób
w transporcie drogowym na terenie Gminy,
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, odmawianiem udzielenia, zmianami
lub cofnięciem licencji w zakresie przewozów taksówkowych na obszarze Gminy.
4. W zakresie oświetlenia miejsc publicznych i dróg w szczególności:
1) planowanie oświetlenia dróg i miejsc publicznych,
2) współdziałanie z odpowiednimi służbami utrzymującymi urządzenia oświetleniowe
w sprawności technicznej,
3) współpraca z Gniewińskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w zakresie opracowania
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
5. W zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych, w szczególności:
1) współpraca z przedstawicielami organów zarządzających europejskimi i krajowymi
środkami pomocowymi w zakresie ich pozyskiwania na zadania ujęte w programach
rozwoju gminy oraz w budżecie gminy, a także w każdym innym zakresie dotyczącym
projektów wspierających rozwój społeczno-gospodarczy gminy,
2) tworzenie dokumentów programowych regulujących zasady wdrażania pomocowych
środków krajowych i zagranicznych,
3) stałe monitorowanie dostępności środków pomocowych i składanie w tym zakresie
informacji Wójtowi oraz monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur regulujących
zasady wdrażania tych środków,
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4) opracowywanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków
zewnętrznych na realizację projektów wchodzących w zakres zadań,
5) angażowanie kierowników referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy
do współpracy w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych na projekty wchodzące
w zakres realizowanych przez nich zadań,
6) realizacja i rozliczenie projektów współfinansowanych ze środków unijnych i innych
źródeł zewnętrznych pod kątem ich realizacji z wymogami instytucji zarządzających
programami operacyjnymi,
7) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego, w zakresie
realizowanego projektu,
8) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót,
9) prowadzenie nadzoru, kontroli i koordynowanie przebiegu realizacji umów,
pod względem zgodności zakresu rzeczowego i finansowego z zawartymi umowami,
weryfikacja kosztów i faktur oraz uruchamianie płatności.
6. W zakresie zadań dotyczących udzielania zamówień publicznych w szczególności:
1) przygotowanie, prowadzenie i udzielanie zamówień publicznych na podstawie
rocznego planu zamówień publicznych i wniosków komórek organizacyjnych urzędu
i jednostek organizacyjnych,
2) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
wraz z załącznikami i projektem umowy,
3) przygotowanie treści ogłoszeń,
4) zamieszczanie ogłoszeń i informacji na stronie internetowej urzędu oraz Biuletynie
Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, BIP –ie Urzędu,
5) udostępnianie SIWZ oferentom oraz prowadzenie rejestru udostępnionych SIWZ,
6) udzielanie wyjaśnień w zakresie procedury, przesyłanie korespondencji do oferentów,
7) udział w komisjach przetargowych, a także przygotowywanie protokołów
z postępowań,
8) prowadzenie rejestrów Zamówień Publicznych i umów,
9) opracowywanie wewnętrznych Regulaminów i Procedur dot. zamówień publicznych,
10) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych (UZP), w zakresie:
- sporządzania i przekazywania Prezesowi UZP rocznych sprawozdań o udzielonych
zamówieniach,
- przekazywania i nadzorowania wystąpień do Prezesa UZP w sprawach, w których
wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia,
- rejestrowania umów i zleceń udzielanych przez Wójta, do których mają zastosowanie
przepisy ustawy o zamówienia publicznych,
- opracowywania i prowadzenia rejestru umów i zleceń udzielanych przez Wójta,
do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych,
w zakresie działalności referatu.
7. W zakresie ochrony środowiska w szczególności:
1) współpraca w zakresie sporządzania założeń i planów społeczno-gospodarczych
oraz zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej ochrony środowiska,
2) prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla wszystkich inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko,
3) prowadzenie wszelkich spraw z zakresu ochrony zasobów środowiska, w tym:
- ochrona środowiska przed odpadami,
- ochrona powietrza, wód i powierzchni ziemi, a także zwierząt i roślin.
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4) prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska,
5) popularyzacja różnego rodzaju przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew
i krzewów, a także prowadzenie postępowań związanych z wymierzaniem kar za wycinkę
drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
7) realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie, w tym także
prowadzenie postępowań dotyczących egzekwowania postanowień Regulaminu
utrzymania porządku i czystości w Gminie Gniewino,
8) bieżąca weryfikacja w zakresie złożonych deklaracji na odbiór odpadów,
9) przygotowanie projektów uchwał w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
10) bieżąca współpraca ze Skarbnikiem w zakresie kosztów ponoszonych w związku
z odbiorem odpadów i likwidacją nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Gminy,
11) bieżące informowanie mieszkańców Gminy o systemie gospodarki odpadami, jego
zmianach i umieszczanie ich w BIP, prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeniowych,
12) bieżące sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym
realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości,
13) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do postępowań o zamówienie publiczne
na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniewino
oraz postępowań na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Gniewinie, w tym także prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacja tych umów,
14) Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadania utylizacji azbestu w ramach działania
Zielone Czeki Ekologiczne.
8. W zakresie geodezji i gospodarowania nieruchomościami w szczególności:
1) prowadzenie wszelkich spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem
mieniem gminnym (z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez inne jednostki
organizacyjne Gminy), w tym jego sprzedaż, dzierżawa, oddawanie w użytkowanie
wieczyste, oddawanie w użyczenie, trwały zarząd, zamiana, przyjmowanie darowizn,
a także przygotowywanie projektów uchwał w wyżej wymienionym zakresie,
2) prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości,
w tym drogowych i ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejmowane na rzecz
Gminy,
3) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości, w tym postępowań związanych z aktualizacją opłat z tytułu
użytkowania wieczystego,
4) prowadzenie wszelkich spraw związanych z obrotem nieruchomościami gminnymi
w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami,
5) prowadzenie postępowań w sprawie naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych,
6) prowadzenie spraw z zakresu ustalenia wartości nieruchomości gminnych, cen i opłat
za korzystanie z nich,
7) prowadzenie wszelkich spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych
do realizacji zadań Gminy,
8) organizowanie przetargów dotyczących sprzedaży i wynajmu nieruchomości
gminnych,
9) prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy, w tym
tych nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne,
10) prowadzenie wszelkich spraw związanych z podziałem i rozgraniczeniami
nieruchomości,
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11) zlecanie wykonania map sytuacyjno-wysokościowych, informacyjnych, dla własnych
celów projektowych,
12) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem dróg powstałych w wyniku
zatwierdzonych projektów podziałów z mocy prawa lub w drodze umów
cywilnoprawnych,
13) składanie wniosków o wpis w księgach wieczystych w celu ujawnienia prawa
własności Gminy, w stosunku do gruntów nabywanych przez Gminę oraz regulowanie
stanów prawnych nieruchomości gminnych,
14) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów porządkowych
nieruchomościom,
15) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów
fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
9. W zakresie gospodarki komunalnej w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania lokalami oraz budynkami mieszkalnymi
oraz lokalami socjalnymi, znajdującymi się w zasobach Gminy,
2) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami komunalnymi i socjalnymi
stanowiącymi własność Gminy,
3) prowadzenie wszelkich spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów
o najem lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym lokali zastępczych,
4) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach lokalowych i usuwanie skutków
samowoli lokalowej,
5) rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie o przyznanie lokali
komunalnych i socjalnych,
6) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i utrzymywaniem terenów zielonych,
7) współpraca z Gniewińskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w zakresie
funkcjonowania gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pozostałej
infrastruktury.
10. W zakresie utrzymania zieleni publicznej i spraw rolnictwa w szczególności:
1) zagospodarowanie, konserwacja i urządzanie zieleni w miejscach publicznych
na terenie Gminy, w tym także w miejscach pamięci narodowej i pielęgnacji krzewów
ozdobnych w przestrzeni publicznej,
2) współpraca z organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony
przyrody,
3) współpraca ze służbami ds. doradztwa rolniczego i innymi jednostkami działającymi
na rzecz rolnictwa, w tym służbami w zakresie ochrony roślin,
4) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych
chorób zwierzęcych, w tym w szczególności zwalczania wścieklizny.
11. W zakresie utrzymania i ochrony budynków Urzędu w szczególności:
1) zarząd budynkami Urzędu wraz z przynależnymi posesjami i parkingami, w tym
również przygotowanie i koordynowanie umów w zakresie mediów, ciepłownictwa,
wywozu śmieci, itp.
2) zabezpieczenie mienia w budynkach,
3) organizowanie i przygotowanie remontów i napraw, planowanie prac konserwacyjnych
oraz nadzoru nad realizacją tych zadań,
4) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu alarmowego, systemu
przeciwpożarowego oraz instalacji teleinformatycznej,

OM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY GNIEWINO 01.09.2017

20

5) prowadzenie okresowych, a także w miarę zaistniałych potrzeb, przeglądów stanu
bezpieczeństwa pożarowego w ramach bezpieczeństwa higieny pracy oraz w zakresie
wynikającym z przepisów prawa budowlanego oraz podejmowanie działań w celu
usunięcia uchybień w tym zakresie,
6) utrzymanie pojazdów samochodowych pozostających w zarządzie jednostki,
7) koordynacja zadań oraz nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy
w zakresie:
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną,
- gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi (ściekami),
- utrzymania obiektów sportowych, kulturalnych, oświatowych, turystycznych,
cmentarzy komunalnych,
8) realizacja zadań określonych w zarządzeniu Wójta w sprawie nadzoru właścicielskiego
nad spółkami gminy Gniewino,
9) prowadzenie księgi obiektu budowlanego dotyczących budynków urzędu gminy,
a także innych obiektów stanowiących mienie komunalne.
§ 21
Do zakresu działania Referatu Straży Gminnej i Bezpieczeństwa, należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w stosunku do:
a) kierujących pojazdami nie stosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach,
b) uczestników ruchu naruszających przepisy ustawy o zatrzymaniu i postoju
pojazdów,
c) kierujących
motorowerami,
rowerami,
pojazdami
zaprzęgowymi
oraz o jeżdżącymi wierzchem lub pędzącymi zwierzęta,
d) uczestników ruchu pieszego,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych
lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb,
a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym,
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają życiu
i zdrowiu innych osób,
7) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb Gminy,
8) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
9) 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, a także współdziałanie w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10) egzekwowanie przepisów prawa miejscowego, w szczególności:
a) wynikających z uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy,
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b) ujawnianie i przeciwdziałanie zjawiskom niszczenia lub zanieczyszczania
środowiska, dewastacji drzewostanu i roślinności,
c) ujawnianie nielegalnych budów, robót budowlanych stwarzających zagrożenie
dla życia lub zdrowia obywateli, a także stwarzających zagrożenie pożarowe,
d) ujawnianie nielegalnej działalności handlowej i usługowej bez zgłoszenia
i opodatkowania w miejscach niedozwolonych lub niezgodnych z wydanym
zezwoleniem,
11) sygnalizowanie służbom komunalnym stwierdzonych w toku lustracji terenu Gminy
nieprawidłowości, a w szczególności awarii sieci gazowych, energetycznych,
ciepłowniczych i wodno-kanalizacyjnych,
12) wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania skutkom zimy, poprzez:
a) przeprowadzenie nadzoru nad pracą przedsiębiorców, dozorców, administratorów
i właścicieli nieruchomości w przedmiocie usuwania skutków zimy z chodników
i jezdni,
b) utrzymywanie stałego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za „Akcję Zima”,
13) koordynacja i prowadzenie działań w zakresie reagowania kryzysowego,
14) wykonywanie zadań z zakresu ochrony zwierząt, w tym realizacja „Programu
zapobiegania zwierząt domowych na terenie Gminy Gniewino”;
15) wykonywania zadań wynikających z przepisów o wykazie ras psów uznawanych
za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów takich ras,
w tym prowadzenia rejestru zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych
za agresywne i wydawania zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną;
16) nadzorowanie i kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej Urzędu oraz jednostek
organizacyjnych Gminy,
17) współdziałanie i koordynacja działalności ochotniczych straży pożarnych,
18) nadzór nad utrzymaniem i konserwacją mienia komunalnego znajdującego się
w remizach OSP,
19) prowadzenie spraw z zakresu obronności kraju, a w szczególności:
a) tworzenie formacji obrony cywilnej,
b) planowanie działań z zakresu obrony cywilnej,
c) opracowywanie i uaktualnianie planów obrony cywilnej,
d) organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,
e) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
f) przygotowanie planów działań ewakuacyjnych w stanie klęski żywiołowej,
g) prowadzenie dokumentacji związanej z doręczaniem kart powołania w trybie akcji
kurierskiej,
h) wykonywanie zadań związanych ze świadczeniami na rzecz obrony,
i) ustalaniem i wypłacaniem świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy,
odbywającym ćwiczenia wojskowe,
j) reklamowaniem do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
§ 22
Do zakresu działania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, należy w szczególności:
1) Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego od osób zawierających
związek małżeński cywilny.
2) W zakresie rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących urodzeń,
małżeństw i zgonów:
a) przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów do rejestracji urodzenia,
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b)sporządzanie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka,
c) prowadzenie rejestru uznań,
d)przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
e) przyjmowanie dokumentów i zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego
w Urzędzie Stanu Cywilnego (małżeństwo cywilne) i związku małżeńskiego
wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe),
f) prowadzenie rejestru zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
cywilnego i małżeństwa konkordatowego,
g) sporządzanie protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
h)wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa konkordatowego,
i) przyjmowanie oświadczeń od przyszłych małżonków o nazwiskach noszonych
przez nich po zawarciu małżeństwa i oświadczeń o wyborze nazwiska dla ich dzieci,
j) przyjmowanie oświadczeń od osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
k)wydawanie zezwolenia na skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie
związku małżeńskiego,
l) wydawanie zaświadczeń o możności zawarcia związku małżeńskiego za granicą
zgodnie z prawem polskim,
m) wydawanie zgody na zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
n)przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów do rejestracji zgonu,
o)sporządzanie protokołów zgłoszenia zgonu,
p)sporządzenie protokołu dotyczącego zgonu osoby o nieustalonej tożsamości,
q)sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących
rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.
3) W zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych
aktów:
a) sporządzanie aktów urodzeń na podstawie protokołu zgłoszenia lub postanowienia
sądu,
b)sporządzanie aktów małżeństw na podstawie protokołu przyjęcia oświadczenia
o wstąpieniu w związek małżeński oraz na podstawie zaświadczeń dostarczanych do
Urzędu Stanu Cywilnego przez duchownych,
c) sporządzanie aktów zgonów na podstawie protokołu zgłoszenia, postanowienia sądu
o uznaniu za zmarłego i stwierdzeniu zgonu lub pisemnego zgłoszenia dokonanego
przez organ państwowy,
d)sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie postanowień sądu o ustaleniu ich
treści,
e) występowanie do sądu z wnioskami o sprostowanie, ustalenie, unieważnienie aktów
stanu cywilnego,
f) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej
lub z urzędu w wypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
g) przyjmowanie i rejestracja wniosków o wydanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu
cywilnego,
h)sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego,
i) sporządzanie i wydawanie wielojęzycznych odpisów skróconych z aktów urodzeń,
małżeństw i zgonów,
j) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
k)sporządzenie i wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
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4) W zakresie transkrypcji i odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego
w polskich księgach stanu cywilnego:
a) dokonywanie transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego,
b)odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
5) W zakresie aktualizacji aktów stanu cywilnego:
a) przyjmowanie i rejestracja wniosków oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego
w sprawach o uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego lub o sprostowanie
danych w akcie stanu cywilnego,
b)dołączanie do akt stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków przy innych
aktach dotyczących tej samej osoby.
c) występowanie z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o unieważnienie jednego
z aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie oraz sporządzenie
wzmianki na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego,
d)prowadzenie korespondencji z organami, których decyzje, postanowienia
lub orzeczenia mają wpływ na aktualizację aktów stanu cywilnego.
6) W zakresie współpracy z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego, w zakresie
międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego, w tym współpracy
z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi:
a) powiadamianie zagranicznych urzędów stanu cywilnego, gdzie sporządzony jest akt
urodzenia obcokrajowca, o sporządzeniu lub transkrypcji aktów stanu cywilnego
dotyczących tej osoby,
b)rejestracja nadchodzących z zagranicznych urzędów stanu cywilnego zawiadomień
o zmianie stanu cywilnego, jeśli akty stanu cywilnego znajdują się w tutejszym
Urzędzie Stanu Cywilnego,
c) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie wymiany
dokumentów i informacji dotyczącej przepisów prawa rodzinnego i rejestracji stanu
cywilnego,
d)prowadzenie korespondencji konsularnej,
e) sporządzanie i przekazywanie odpisów skróconych aktów zgonów cudzoziemców
właściwym placówkom państw obcych,
f) przekazywanie dokumentów tożsamości zmarłych cudzoziemców właściwym
placówkom zagranicznym,
g) przyjmowanie i rejestracja dokumentów stanu cywilnego przekazanych przez polskie
konsulaty do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego,
h)przyjmowanie wniosków od zainteresowanych o odnalezienie aktów stanu cywilnego
sporządzonych za granicą i ich przekazanie do właściwych konsulatów.
7) W zakresie prowadzenia archiwum dla dokumentów stanu cywilnego:
a) współpraca z Archiwum Państwowym oraz z zagranicznymi archiwami w zakresie
wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego,
b)gromadzenie i segregowanie aktów stanu cywilnego w zależności od rodzaju
zdarzenia na akty zbiorowe urodzeń, małżeństw i zgonów oraz ich znakowanie,
c) prowadzenie całokształtu spraw związanych z konserwacją i zabezpieczaniem ksiąg
i akt zbiorowych stanu cywilnego,
d)wykonywanie i potwierdzanie kserokopii z aktów stanu cywilnego oraz z dokumentów
znajdujących się w aktach zbiorowych stanu cywilnego,
e) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi do Archiwum
Państwowego w Gdańsku po upływie 100 lat od zamknięcia aktów urodzenia
i po upływie 80 lat od zamknięcia aktów małżeństwa i zgonów.
8) W zakresie organizowania uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia
małżeńskiego, 100-lecia urodzin:
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a) przyjmowanie i rejestracja wniosków dotyczących nadania medali za długoletnie
pożycie małżeńskie,
b)przekazywanie
wniosków
dotyczących
50-lecia
pożycia
małżeńskiego
do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
c) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,
d)organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 100-lecia urodzin mieszkańców
gminy Gniewino.
9) W zakresie prowadzenia spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk:
a) przyjmowanie dokumentów i rejestracja wniosków o zmianę imion i nazwisk,
b)prowadzenie postępowań wyjaśniających i wydawanie decyzji administracyjnych
o zmianie bądź odmowie zmiany imienia lub nazwiska,
c) przesyłanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska, za pomocą systemu
teleinformatycznego, do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt
urodzenia, małżeństwa wnioskodawcy, a jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie
dzieci do aktów urodzenia dzieci,
d)prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami konsularnymi w sprawach
zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk.
10) W zakresie prowadzenia innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów
prawnych:
a) występowanie z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o wydanie postanowienia
zezwalającego na wyniesienie ksiąg poza lokal Urzędu Stanu Cywilnego,
b)wzywanie biegłego lub tłumacza jeśli osoba zobowiązana do zgłoszenia urodzenia
lub zgonu nie może porozumieć się z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
ze względu na swoją ułomność fizyczną lub nieznajomość języka,
c) sporządzanie testamentu allograficznego,
d)pobieranie oraz wzywanie do uiszczenia lub uzupełnienia brakującej opłaty skarbowej,
e) pomoc w odszukiwaniu dokumentacji stanu cywilnego lub w ustaleniu właściwości
urzędu stanu cywilnego w sprawach indywidualnych,
f) przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i zlecanie migracji
tych aktów, jeżeli księgi stanu cywilnego nie są przechowywane w tut. urzędzie.
g) przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
h)gromadzenie oraz aktualizacja danych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
w rejestrze PESEL,
i) występowanie o nadanie numeru PESEL i dokonywanie zameldowania w związku
z rejestracją urodzenia,
j) realizacja zleceń w systemie informatycznym, w tym zlecanie migracji aktu, zlecanie
migracji aktu z dołączeniem wzmianki, z naniesionym przypiskiem,
k)usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,
l) udostępnianie wojewodom aktów stanu cywilnego sporządzonych w Bazie Usług
Stanu Cywilnego,
m) przygotowywanie zestawień statystycznych z realizacji zadań zleconych dla Urzędu
Wojewódzkiego oraz z ilości małżeństw zawieranych przez cudzoziemców
z obywatelami polskimi dla Straży Granicznej,
n)prowadzenie spraw związanych z drukami ścisłego zarachowania oraz przekazywanie
oraz przekazywanie zestawienia brakowanych dokumentów do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
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§ 23
Do zakresu działania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych,
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie
tych informacji,
5) opracowywanie, aktualizowanie, nadzorowanie planu ochrony informacji niejawnych
w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań
sprawdzających;
8) prowadzenie wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie albo wykonujących czynności
zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób,
którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
§ 24
Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:
1) Świadczenie pomocy prawnej Radzie, Wójtowi i komórkom organizacyjnym urzędu,
2) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał i umów,
3) Udzielanie porad i konsultacji prawnych komórkom organizacyjnym urzędu,
4) Sporządzanie opinii prawnych,
5) Występowanie w charakterze Pełnomocnika przed Sądami i Urzędami.
Rozdział V
Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności stanowisk pracy
§ 25
1) Pracownicy zatrudnieni w urzędzie zobowiązani są posiadać zakresy czynności, uprawnień
i odpowiedzialności pracowników w celu zapewnienia optymalnej realizacji zadań,
2) Zakres czynności obejmuje szczegółowe określenia wykonywanych przez pracownika
zadań i czynności oraz jego uprawnienia i zakresy odpowiedzialności.
3) Zakres czynności ustala bezpośredni przełożony.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
Wójt może powierzać realizację wybranych zadań Urzędu innym podmiotom na podstawie
umów cywilnoprawnych.
§ 27
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewino

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY GNIEWINO

WÓJT

OM

SEKRETARZ

SKARBNIK

ZASTĘPCA WÓJTA

KIEROWNIK SGB

REFERAT OSO

REFERAT FN

REFERAT RGIS

REFERAT SGB
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KIEROWNIK USC

PEŁNOMOCNIK DS
OCHRONY
INFORMACJI
NIEJAWNYCH

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewino

REGULAMIN
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
§1
Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek
organizacyjnych gminy dokonywana jest pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości,
5) terminowości,
6) skuteczności.
§2
Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie
osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów
naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.
§3
W Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy przeprowadza się następujące rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych
jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych,
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności
kontrolowanej jednostki, komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego
działalności,
3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem
oraz stopnia przygotowania,
4) bieżące - obejmujące czynności w toku,
5) sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności,
w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały
uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej jednostki, komórki organizacyjnej
lub stanowiska.
§4
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki
organizacyjnej Urzędu, stanowiska lub jednostki organizacyjnej, rzetelne jego
udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania
kontrolnego.
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3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako
dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania
świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
§5
Kontroli dokonują:
1) Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych
lub stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy,
2) kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych
gminy w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.
§6
Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 14 dni od daty jej
zakończenia, protokół pokontrolny.
2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:
1) określenie kontrolowanej komórki, stanowiska lub jednostki organizacyjnej,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki /jednostki/ organizacyjnej
albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli
wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów
potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki
albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie
podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
9) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.
1.

§7
1. Jeżeli przed podpisaniem protokołu kontroli kierownik jednostki kontrolowanej
lub główny księgowy zgłaszają zastrzeżenia co do jego treści, kontrolujący dodatkowo
bada zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych wypadkach uzupełnia lub koryguje
protokół.
2. Jeżeli kierownik, główny księgowy jednostki kontrolowanej lub kontrolowany pracownik
odmawiają podpisania protokołu kontroli, są obowiązani złożyć pisemne wyjaśnienie
przyczyn odmowy.
3. Protokół kontroli, którego podpisania odmówili kierownik lub główny księgowy jednostki
kontrolowanej, podpisuje kontrolujący, czyniąc w protokole wzmiankę o odmowie
podpisania protokołu oraz dołączając złożone przez kierownika lub głównego księgowego
pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.
4. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania
pokontrolnego.
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§8
Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zarządzającemu kontrolę, w ciągu 7 dni
od dnia podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do zawartych w protokole ustaleń.
§9
Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują: Wójt oraz kierownik
kontrolowanej komórki /jednostki/ organizacyjnej lub osoba zajmująca kontrolowane
stanowisko.
§ 10
1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą
odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.
2. Wójt może polecić sporządzenie protokółu pokontrolnego także z innych kontroli niż
kompleksowa.
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