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 z dnia 31 grudnia 2002 r 
 
Regulamin organizacyjny
Urzędu miejskiego w Baborowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny określa zakres działania i zadania oraz organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Baborowie - zwanego w dalszej części Regulaminu  Urzędem.

§ 2.

Urząd działa na podstawie: 
-	ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984)
-	ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale, zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych  ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 128, Nr 43, poz. 253, Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 107, poz. 464 i Nr 114, poz. 492).
-	ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984).
-	Statutu Gminy Baborów.
-	Kodeksu Pracy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity z 1998 roku Dz.U. Nr 21, poz.94).
-	porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
-	instrukcji kancelaryjnej. 

§ 3.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
	Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Baborów,

Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Baborowie,
Burmistrzu, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego – należy przez to rozumieć odpowiednio Burmistrza Gminy Baborów, Sekretarza Gminy Baborów, Skarbnika Gminy Baborów oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baborowie.

§ 4.

	Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
	Siedzibą Urzędu jest budynek położony w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2


Rozdział II
Zakres działania i zadania Urzędu

§ 5.

	Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.
	Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań własnych i zleconych, zadań przekazanych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 


§ 6.

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, a w szczególności:
	przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień, czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
przygotowywanie do uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
	zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,

prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
	wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

realizacją obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III
Organizacja Urzędu 

§ 7.
1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
1) Referat Organizacyjno – Administracyjny  (OA)
2) Referat Finansowo – Budżetowy  (FB)
3) Referat Gospodarki Zasobami Gminy  (GZG)
4) Referat Spraw Obywatelskich – USC  (SO)
5) Biuro Obsługi Prawnej  (BOP)
2. Pracą Referatów kierują pracownicy, którym Burmistrz powierzy stanowisko Kierownika Referatu w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust 3. 
	Kierownikiem Referatu Organizacyjno - Administracyjnego jest  Sekretarz Gminy, Referatu Finansowo - Budżetowego - Skarbnik Gminy, a Referatu Spraw Obywatelskich-USC - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Organizację wewnętrzną Referatów ustalają ich Kierownicy po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem.
Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu

Rozdział IV
Zasady Funkcjonowania Urzędu

§ 8.

Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach: praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, jednoosobowego kierownictwa, planowania pracy, a także podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne Referaty oraz wzajemnego współdziałania.

§ 9.

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania dla dobra Gminy i Państwa.

§ 10.

	Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
	Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.


§ 11.

	Jednoosobowe kierownictwo opiera się na zasadzie jednolitości wydawanych poleceń i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
	Kierownicy poszczególnych Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

Kierownicy poszczególnych Referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
	Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i Kierowników Referatów określone są w Rozdziale VI.

§ 12.

	Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
Rozdział V
Zakresy zadań Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika

§ 13

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
	reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
	podejmowanie bieżących spraw Gminy,

podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
	zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
	udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
	czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

§ 14.

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
	opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
	kierowanie pracą Referatu Organizacyjno – Administracyjnego,

nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr,
	nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami,
	przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza

§ 15.

Do zadań Skarbnika należy:
	wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

kierowanie pracą Referatu Finansowo – Budżetowego,
nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
Rozdział V
Podział zadań pomiędzy referatami

§ 16.

Do wspólnych zadań Referatów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:
	prowadzenie postępowania administracyjnego o przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

pomoc Radzie Miejskiej, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
współdziałanie z Referatem Organizacyjno – Administracyjnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego Referatu,
	stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt oraz ich przechowywanie,
usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

§ 17.

Do zadań Referatu Organizacyjno – Administracyjnego należy w szczególności:

	organizacja załatwiania skarg i wniosków z zakresu działalności Gminy, prowadzenie centralnego rejestru skarg, nadzór nad prawidłową organizacją przyjęć mieszkańców w Urzędzie.

prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień oraz zarządzeń Burmistrza wydawanych w związku z pełnieniem funkcji kierownika Urzędu.
przygotowanie i rejestrowanie upoważnień Burmistrza dla pracowników Urzędu do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych.
prowadzenie ewidencji i zbioru regulaminów gminnych jednostek organizacyjnych. 
	prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
	prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników.

planowanie i realizacja wydatków osobowych i rzeczowych administracji.
	prowadzenie spraw związanych z zachowaniem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie.

prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie spraw osobowych, przygotowanie materiałów i wniosków do decyzji Burmistrza.
wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na polecenie Burmistrza.
organizowanie szkolenia, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu.
prowadzenie spraw dotyczących stypendiów fundowanych, umów przedwstępnych oraz  praktyk studenckich i podyplomowych studentów i uczniów szkół średnich.
prowadzenie innych spraw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.
współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania pracowników skierowanych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz opracowywanie wniosków o organizacje w/w prac.
prowadzenie kancelarii ogólnej, archiwum zakładowego, centrali telefonicznej oraz łączności w budynku Urzędu.
prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielnictwem aktów promulgacyjnych: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego, innych wydawnictw urzędowych i prasy.
	zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i tablic.

realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie działalności Referatu.
gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne. Zakup inwentarza ruchomego i pomocy biurowych.
	prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż. w obiektach Urzędu.
nadzór nad ochroną mienia społecznego oraz utrzymanie czystości i porządku w obiektach Urzędu.
zamieszczanie ogłoszeń w sprawach dotyczących Urzędu.
	prowadzenie spraw promocji gospodarczej Gminy
	obsługa techniczno-biurowa Rady Miejskiej i jej organów na podstawie planu pracy Rady lub poleceń Przewodniczącego Rady.

prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza ( organu Gminy) oraz zbioru przepisów gminnych.
	nadzór na prawidłową eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania,
administracja informatycznej sieci logicznej Urzędu,
szkolenie pracowników w obsłudze komputerów i programów, praca w sieci, edytorach tekstu i innych,
kompleksowe archiwizowanie bazy danych .
	organizowanie wyborów samorządowych, prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz referendów w zakresie przewidzianym Ustawami szczegółowymi,

przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania.
wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane.
powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.
składanie na wezwanie Sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych. 
przyjmowanie obwieszczeń,
realizacja na poziomie gminy zadań w zakresie integracji z Unią Europejską,
	gromadzenie, aktualizacja oraz przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji o programach pomocowych,
	udział w realizacji programów pomocowych,

działania na rzecz współpracy gminy z zagranicą


§ 18.

Do zadań Referatu Finansowo - Budżetowego należy w szczególności:

	opracowywanie materiałów zbiorczych do projektu budżetu Gminy oraz do projektu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, funduszy celowych i środków specjalnych. 

koordynacja opracowania przez Referaty i jednostki podległe planów finansowania inwestycji  i remontów.
	w oparciu o wnioski gminnych jednostek organizacyjnych i Kierowników Referatów Urzędu opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu Gminy.

przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian budżetu Gminy,
	instruowanie i koordynacja prac w zakresie opracowania, realizacji i sprawozdawczości z wykonania budżetu. 
sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań z wykonania budżetu.
realizacja wydatków w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez upoważnione do tego celu osoby. 
	czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu i planu funduszy celowych oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.

sprawowanie kontroli nad prawidłową gospodarką finansową jednostek podległych  powiązanych z budżetem Gminy.
	prowadzenie wymiaru, pobór oraz windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i podatku leśnego.

prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg i umorzeń należności wymienionych w pkt.10, rozkładaniem ich na raty lub odraczaniem spłaty 
sporządzanie, kompletowanie i przekazywanie do Oddziału ZUS wniosków o świadczenia pieniężne. 
naliczanie wynagrodzeń za pracę pracownikom Urzędu, prowadzenie ewidencji analitycznej tych wynagrodzeń, ich wypłata oraz sporządzanie innej niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,
	nadzorowanie rachunkowości budżetowej prowadzonej przez jednostki organizacyjne objęte budżetem Gminy, 

prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej, 
prowadzenie rachunkowości z tytułu należnych Gminie dochodów, 
współdziałanie z Bankami i Urzędami Skarbowymi w zakresie spraw finansowo-księgowych,
prowadzenie bieżącej analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
współdziałanie z Referatem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie prognozowania osobowego funduszu płac Urzędu,
prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie podatku od towarów i usług,
prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie stosownych umorzeń i amortyzacji,
	prowadzenie gospodarki kasowej.




§ 19.

Do zadań Referatu Gospodarki Zasobami Gminy należy w szczególności:

	prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją, częściowymi zmianami w planie ogólnym i szczegółowym zagospodarowania Gminy, 
	prowadzenie spraw związanych :

-	z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
-	z zawieraniem umów o wzajemnych zobowiązaniach i świadczeniach inwestora i Urzędu zgodnych z wymogami planu zagospodarowania przestrzennego.
	prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, pomników przyrody i stanowisk archeologicznych,

prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości i porządku w Gminie 
wydawanie nakazów wykonania urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami lub wydawanie zakazu wprowadzania ścieków do wody i ziemi.
prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji i remontów,
rozliczanie prowadzonych zadań inwestycyjnych umożliwiające ujęcie w ewidencji księgowej mienia komunalnego,
	prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i remontów oraz innych spraw należących do zakresu działania referatu.

realizacja zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji dróg, ulic gminnych oraz terenów zieleni i cieków komunalnych,
	prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką mieszkaniowymi zasobami Gminy.
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad jednostkami Gminy powołanymi do realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
	prowadzenie nadzoru inwestorskiego zadań remontowych wykonywanych w budynkach administracyjnych Urzędu.
prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalnymi lokalami użytkowymi.
prowadzenie nadzoru nad oświetleniem ulicznym na terenie Gminy.
	prowadzenie ewidencji i nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości.
prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów oraz zawiadamianie właścicieli nieruchomości o dokonanych zmianach nazw ulic i placów oraz numerów porządkowych nieruchomości.
występowanie do Wojewody Opolskiego, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazanie nieruchomości na własność Gminy.
realizacja sprzedaży gruntów w użytkowanie wieczyste w formie przetargu bądź w formie bezprzetargowej z jednoczesną sprzedażą lokali lub budynków.
realizacja zamiany gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub osób fizycznych.
wydzierżawianie i wynajmowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych.
przekazywanie odpłatne w zarząd gruntów zabudowanych lub niezabudowanych komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
występowanie o dokonanie podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego bądź dokonanie takiego planu podziału poza planem zagospodarowania.
tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta i wsi.
	wnioskowanie o dokonanie zmian w księgach wieczystych.

podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszeń o przetargach.
zarządzenie odebrania gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.
prowadzenie rejestrów sprzedanego bądź oddanego w użytkowanie wieczyste mienia komunalnego.
prowadzenie spraw związanych z ustawą o zamówieniach publicznych dotyczących zleceń wyceny nieruchomości i opracowań geodezyjnych oraz zakupu sadzonek drzew i krzewów.
występowanie o wyrażenie zgody o przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.
utrzymywanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciw erozyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych w celu zapobieżenia degradacji gleb oraz erozji gruntów,
współdziałanie przy opracowywaniu planów gospodarowania na gruntach rolnych objętych obszarem szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych.
	wydawanie opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
	zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej , a także określonym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakładom  przypadków zachorowań, podejrzeń o zachorowania i zgonów na choroby zakaźne, natychmiast po powzięciu o nich wiadomości.

sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszaru Gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony bytującej na jej terenie zwierzyny i ptactwa.
	nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą.
sporządzanie informacji i sprawozdań statystycznych w zakresie rolnictwa, łowiectwa, zadrzewień i gospodarki wodnej w odniesieniu do urządzeń szczegółowych.
współdziałanie w zapobieganiu narkomanii.
	realizacja zadań dotyczących rolnictwa w ramach działań obrony cywilnej.

opiniowanie wniosków o wykonanie na koszt Państwa czynności z zakresu zagospodarowania lasów i gruntów w przypadku braku  możliwości finansowych właścicieli.
współdziałanie z instytucjami i referatami  w zakresie planowania inwestycji rolnych , utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

§ 20.

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich - USC należy w szczególności:

1. w zakresie spraw stanu cywilnego:

przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
wydawanie zaświadczeń dotyczących okoliczności zawierania małżeństwa,
odmawianie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, przy zaistnieniu okoliczności wyłączających jego zawarcie,
	potwierdzanie wyboru nazwiska,
	przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
	przyjmowaniu oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

przyjmowanie oświadczeń o wskazaniu kandydata na opiekuna,
stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
przyjmowanie oświadczeń o ustanowieniu pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
	przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego.

2. w zakresie spraw obywatelskich:

prowadzenie ewidencji ludności,
	wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
	przyjmowanie zawiadomień o stałym lub czasowym pobycie osób w lokalach mieszkalnych oraz o opuszczeniu przez nie lokalu bez wymeldowania,
	dokonywanie zameldowania i wymeldowania osób,
	przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 -–18 lat,
wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
prowadzenie postępowania w sprawach zgromadzeń,
wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne przeprowadzane na obszarze gminy lub jej części,
	uzgadnianie trasy i czasu procesji lub pielgrzymki na drogach publicznych,

udzielanie zgody na organizowanie imprez religijnych na drogach publicznych.

3. w zakresie działalności gospodarczej i profilaktyki alkoholowej:

przyjmowanie zgłoszeń na prowadzenie działalności gospodarczej od osób fizycznych i spółek cywilnych,
prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej,
przyjmowanie wniosków o zmianach do wpisu, dokonywanie stosownych zmian w ewidencji, wydawanie nowych zaświadczeń,
	przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprez i uroczystości,
współdziałanie i prowadzenie dokumentacji Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
	naliczanie opłat za zezwolenia i za korzystanie z zezwoleń,

prowadzenie kontroli zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, współdziałanie z komisją przetargową i innymi osobami dokonującymi zamówień publicznych w imieniu Gminy.

4. w zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

	przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi,

wzywanie do rejestracji i rejestracja poborowych oraz prowadzenie rejestru przedpoborowych,
	wzywanie poborowych do stawienia się przed komisją poborową i lekarską,

wydawanie decyzji uznającej poborowego za jedynego żywiciela rodziny oraz przyznawanie zasiłków na utrzymanie rodzin żołnierzy,
	tworzenie formacji obrony cywilnej,

wyznaczanie komendantów formacji obrony cywilnej,
	nakładanie na mieszkańców obowiązków w zakresie samoobrony,

wydawanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych,
współdziałanie w organizowaniu i sprawnym funkcjonowaniu OSP na terenie Gminy,
zapewnienie zasobów środków gaśniczych poprzez budowę zbiorników p.poż. i utrzymywanie ich w należytym stanie, kontrolę sieci hydrantowych w mieście i poszczególnych sołectwach,
zapewnianie strażom środków alarmowych i łączności, sprzętu bojowego i ochrony osobistej, wyposażenia i umundurowania,
	współdziałanie w zwalczaniu klęsk i katastrof.

§ 21.

	Obsługę prawną Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy, prowadzi Biuro Obsługi Prawnej, w którym zatrudniony jest radca prawny na zasadach określonych w ustawie o radcach prawnych.

Obsługa Prawna może być również prowadzona przez uprawniony podmiot na zasadzie zlecenia.
Do zadań Biura należy w szczególności: 
1)	opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
2)	opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych na sesję Rady oraz uczestnictwo w sesji z głosem doradczym,
3)	udzielanie referatom Urzędu i innym jednostkom organizacyjnym Gminy opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
4)	informowanie Burmistrza o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością Gminy,
5)	uczestniczenie w prowadzonych przez Gminę rokowaniach,
6)	występowanie w charakterze pełnomocnika Burmistrza w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, 
7)	opiniowanie projektów wiążących ustaleń dotyczących w szczególności: 
a)	spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym, 
b)	zawierania umowy długoterminowej lub nietypowej, albo dotyczącej rozporządzania mieniem znacznej wartości, 
c)	rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia, 
d)	odmowy uznania zgłoszonych roszczeń, 
e)	spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi, 
f)	zawieranie i rozwiązywanie umów z kontrahentami zagranicznymi, 
g)	umarzanie wierzytelności, 
h)	sporządzanie zawiadomień do prokuratury o stwierdzeniu czynu noszącego znamiona przestępstwa.
8)	prowadzenie i aktualizowanie przepisów powszechnie obowiązujących. 

Rozdział VI
Skargi i Wnioski

§ 22.

	Skargi i wnioski są przyjmowane i rejestrowane przez Referat Organizacyjno – Administracyjny Urzędu, który jednocześnie koordynuje sposób ich rozpatrywania.
	Skargi i wnioski zgłaszane ustnie do protokołu mogą być przyjmowane przez każdego z pracowników Urzędu, który niezwłocznie po sporządzeniu protokołu przekazuje go Referatowi Organizacyjno – Administracyjnemu do zarejestrowania i nadania sprawie dalszego biegu.
	Osoby, którym powierzono załatwienie skargi lub wniosku powinny przystąpić do ich rozpatrzenia bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością, a postępowanie zakończyć w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu skargi lub wniosku do Urzędu.

Szczególnie skomplikowane skargi i wnioski wymagające uzgodnień, porozumień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt powinny być rozpatrzone najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy.
Skargi i wnioski złożone przez posłów na sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
W razie niemożności załatwienia sprawy w terminie, osoba rozpatrująca skargę jest zobowiązana zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie jej załatwienia.
Załatwienie skargi lub wniosku polega na:
	zebraniu materiałów, dowodów i informacji dotyczących przedmiotowej sprawy

rozpatrzeniu wszystkich okoliczności
	ustaleniu treści i sposobu rozstrzygnięcia sprawy

wydaniu poleceń lub podjęcia innych stosownych środków w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstawania
zawiadomieniu skarżącego lub składającego wniosek o wynikach rozpatrzenia sprawy, wydanych poleceniach lub podjętych innych działaniach.
8. 	Pracownicy winni niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlegają odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej. 

§ 23.

W sprawach skarg i wniosków obywateli przyjmują:
	Burmistrz Gminy w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 – 16.00,

Kierownicy Referatów oraz pozostali pracownicy Urzędu codziennie w godzinach urzędowania.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 24.

	Do osobistej aprobaty Burmistrza zastrzeżone są sprawy: 

a)	kierowane do Urzędów Centralnych, Posłów i Senatorów, oraz organów szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
b)	wynikające ze sprawowania funkcji organu wykonawczego Gminy, 
c)	wydawania zarządzeń i postanowień, 
d)	obronności Kraju i obrony cywilnej w zakresie ustalonym dla Burmistrza, 
e)	powierzanie i wypowiadanie stanowiska Kierowników Referatów,
f)	odpowiedzi na skargi wnioski dotyczące kierowników Referatów,
g)	inne, zastrzeżone przepisami prawa do decyzji Burmistrza, 
	Sekretarz może wydawać decyzje i podpisywać pisma w imieniu Burmistrza na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa lub upoważnienia oraz na podstawie odrębnych przepisów (np. przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców).
	Skarbnik może wydawać decyzje w imieniu Burmistrza na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów.

Kierownicy Referatów oraz pracownicy Referatów mają prawo do podpisywania pism związanych z zakresem działania Referatu, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza, oraz wydawania decyzji zgodnie z udzielonym im przez Burmistrza upoważnieniem.

