
 
 

                                                                                                                    Załącznik nr 1 
                                                                                                                    do Zarządzenia  Nr 43/2013 
                                                                                                                    Wójta Gminy Bircza 
                                                                                                                    z dnia 30 września 2013 r.  
 
 
 
 
 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bircza 
 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy  Bircza zwany dalej Regulaminem, określa:  

1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy  Bircza zwanego dalej Urzędem,  
2) organizację Urzędu,  
3) zasady funkcjonowania Urzędu,  
4) zakres działania Kierownictwa Urzędu, poszczególnych  stanowisk pracy, samodzielnych stanowisk 

pracy w Urzędzie.  
§ 2. 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Gminie, Radzie, Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, 
Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć odpowiednio: Gminę Bircza, 
Radę Gminy w Birczy, Wójta Gminy Bircza, Zastępcę Wójta Gminy Bircza, Sekretarza Gminy Bircza, Skarbnika 
Gminy Bircza, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Birczy i Urząd Gminy Bircza.  

 
§ 3. 

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.  
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.  
3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników Urzędu 

określa Regulamin Pracy.  
4. Siedzibą Urzędu jest  miejscowość  Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2. 
5. Adres jednostki:  37-740 Bircza,  ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2.  

                                                                         
§ 4. 

1. Urząd jest czynny w dni robocze  od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7
30

 do 15
30

. Urząd Stanu 
Cywilnego  udziela ślubów  w dni powszednie i wolne od pracy  po uzgodnieniu terminu tej uroczystości 
z Kierownikiem Urzędu  Stanu Cywilnego z tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. W urzędzie  ustala  się godziny otwarcia  kasy od poniedziałku do piątku w godz. od 7
30

 do 14
30

. 
W siedzibie Urzędu Gminy znajduje się tablica  informacyjna  o godzinach pracy Urzędu, tablica ogłoszeń 
urzędowych, tablica informacyjna o rozmieszczeniu  stanowisk  pracy w Urzędzie, tabliczki przy drzwiach  
do lokali biurowych. 

 
 

Rozdział II 
 

§ 5. 
Zakres działania i zadania urzędu 

Urząd jest jednostką  powołaną do wykonywania zadań  publicznych o znaczeniu lokalnym, należących do 
kompetencji Wójta. 



 
 

1. Urząd działa  na podstawie  przepisów prawa, a w szczególności: 
1) Ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. 

zm.). 
2) Ustawy  z dnia  22 marca 1990 r. o pracownikach  samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 

z późn. zm.).  
3) Kodeksu postępowania administracyjnego. 
4) Statutu Gminy Bircza.  
5) Innych przepisów regulujących  zadania  i kompetencje  organów Gminy. 

2. Urząd stanowi  aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów  funkcjonujących 
w strukturze  Gminy.  

3. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań 
spoczywających na Gminie:  

1) zadań własnych gminy określonych ustawami, Statutem  Gminy i Uchwałami Rady Gminy, 
2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Gminie na mocy 

obowiązujących  aktów  normatywnych,  
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,   
4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumień  pomiędzy jednostkami  samorządu 

terytorialnego, 
5) innych wynikających z przepisów  szczególnych  bądź  określonych  uchwałami  Rady i zarządzeniami 

Wójta.                                                                  
§ 6. 

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) wykonywanie budżetu gminy oraz innych uchwał Rady,  
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów 

Gminy,  
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji,  
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,  
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

a w szczególności:  
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,  
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,  
c) przechowywanie akt, przekazywanie akt do archiwów.  

9) realizacja 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: 

a) referat  ds. zamówień publicznych i informatyzacji urzędu (ZPI) 

− Kierownik referatu, 

− Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, procedury zamówień publicznych, ZFŚS,  rozwiązywania 
problemów alkoholowych  i narkomanii (EG) 
b) stanowiska pracy: 

1. Wójt (W) 
2. Zastępca Wójta (ZW) 
3. Skarbnik Gminy  (FN) 
4. Sekretarz Gminy (S) 



 
 

5. Kierownik Urzędu  Stanu Cywilnego  (USC)  
6. Stanowisko ds. ewidencji ludności, gospodarki lokalowej, nadzór nad cmentarzami. 
7. Stanowisko ds.  księgowości budżetowej dochodów i wydatków  
8. Stanowisko ds.  księgowości budżetowej i materiałowej 
9. Stanowisko ds. płac  i rozliczeń 
10. Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatków, opłat podatkowych, egzekucji  administracyjnej  

i wymiaru podatkowego 
11. Stanowisko ds. księgowości budżetowej, środków trwałych i kasy 
12. Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy, Ochrony Zdrowia, dodatków mieszkaniowych i rolnictwa (RG)  
13. Stanowisko ds. funduszy pomocowych i kadr (FPK) 
14. Stanowisko ds. leśnictwa  (L) i ochrony środowiska (OŚ) 
15. Stanowisko ds. oświaty, gospodarki odpadami (OGP)  
16. Stanowisko ds. regulacji stanu prawnego mienia komunalnego, dzierżaw (GM) 
17. Stanowisko ds. inwestycji i budownictwa (GBB) 
18. Specjalista  ds. budownictwa (SB), 
19. Stanowisko ds. komunikacji, drogownictwa, inwestycji, archiwum i BHP(KD),(A),(BHP),(GBB) 
20. Konserwator, goniec 
21. Kierowca samochodu służbowego 
22. Specjalista  - rzemieślnik 
23. Kierowca samochodu ratowniczego, konserwator, utrzymanie czystości ulic i placów, 
24. Robotnik gospodarczy,                                                                        
25. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania  kryzysowego,  OSP.  Pełnomocnik ds. ochrony 

informacji niejawnych  (OC,) 

 
  § 8. 

 
Szczegółowy podział zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określają indywidualne zakresy czynności.                                                                                                            

 
§ 9. 

 Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący   załącznik nr 4 do Regulaminu.  
                                                                       

Rozdział IV 
Zasady funkcjonowania urzędu 

 
§ 10. 

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:  
1) praworządności,  
2) służebności wobec społeczności lokalnej,  
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,  
4) jednoosobowego kierownictwa,  
5) podziału zadań pomiędzy Kierownictwo Urzędu a  poszczególne stanowiska pracy  oraz wzajemnego 

współdziałania.                                                                        
§ 11. 

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

 
§ 12. 

 
1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie 

 i Państwu.  
2. Zasady i tryb postępowania przy rozstrzyganiu spraw wniesionych do Urzędu regulują: Kodeks 

postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia 
danej sprawy.  

 
 
 



 
 

§ 13. 
 

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

2. Zakupy materiałów i usług oraz wydatki na inwestycje, dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej 
oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.  

                                                                           
§ 14.        

                                                                         
1. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i  Skarbnika, którzy  ponoszą 

odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.  
2. Wójta w czasie nieobecności w zakresie bieżącego kierowania Urzędem zastępuje Zastępca Wójta, 

a gdy Zastępca Wójta jest również nieobecny zastępuje go Sekretarz.  
3. Pracownicy pracujący na samodzielnych  stanowiskach pracy działają w sposób  zapewniający 

optymalną realizację nałożonych na nich zadań. Odpowiadają przed swoimi przełożonymi zgodnie ze 
strukturą organizacyjną.  

4. Zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism, delegacji określa załącznik nr 2  do regulaminu. 
Zasady planowania pracy w Urzędzie określa  załącznik Nr 3 do regulaminu.                                                                                                                                                 

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

 
§ 15. 

 
1. W Urzędzie działa kontrola, której celem jest zapewnienie  odpowiedniej  jakości i prawidłowości 

wykonywania zadań Urzędu przez  poszczególnych pracowników  Urzędu i pracujących na 
samodzielnych stanowiskach  pracy. 

2. Szczegółowe  zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik Nr 4 do regulaminu. 
3. Zasady pracy w Urzędzie szczegółowo reguluje Regulamin Pracy Urzędu.  

                                                            
Rozdział V 

Zakresy zadań  Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy  i Skarbnika Gminy 
 

§ 16. 
 Do wyłącznej kompetencji Wójta należy w szczególności:  

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem, reprezentowanie Gminy na 
zewnątrz, 

2) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał, 
3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 
4) nadzór nad realizacją budżetu,  
5) ogłaszanie budżetu gminy, 
6) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej,  
7) kreowanie kontaktów i współpracy zagranicznej,  
8) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i udzielanie pełnomocnictw lub 

upoważnień innym osobom do podejmowania tych czynności,  
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego  w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych, 
10) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu, 
11) wydawanie zarządzeń, 
12) przedkładanie Radzie Gminy projektu budżetu oraz składanie sprawozdań,  
13) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w  

celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,  
14) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,  
15) kierowanie  działaniami  w czasie klęski żywiołowej  wprowadzonej na terenie gminy oraz nadzór  nad 

opracowywaniem  planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie  pogotowia 
i alarmu  przeciwpowodziowego, zarządzanie ewakuacji  obszarów bezpośrednio zagrożonych. 

16) powierzanie prowadzenia  spraw  Gminy  w swoim imieniu  Zastępcy Wójta,  Sekretarzowi  Gminy lub  
Skarbnikowi  Gminy,  



 
 

17) upoważnianie Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy  lub innych pracowników Urzędu 
do   wydawania w jego  imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu  
administracji publicznej,  

18) nawiązywanie i rozwiązywanie  z  pracownikami  samorządowymi  stosunków pracy, 
19) powoływanie i odwoływanie zastępcy wójta oraz zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych 

jednostek  organizacyjnych, 
20) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,  
21) przyjmowanie  mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,  
22) nadzorowanie  działalności sołectw, 
23) nadzorowanie zadań inwestycyjnych, 
24) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, niniejszy Regulamin 

i uchwały Rady Gminy.  
 

§ 17. 
1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu podczas nieobecności Wójta lub wynikające 

z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta. 
2. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta a mianowicie:  

1) nadzoruje programowanie i rozwój infrastruktury, tj. wodociągów, kanalizacji, gospodarki odpadami,  
2) prowadzi nadzór ogólny nad inwestycjami  kanalizacji   oraz kontroluje ich prawidłową realizację ,  
3) prowadzi nadzór nad  prawidłowym przygotowaniem i realizacją umów związanych z prowadzeniem   

gospodarki  odpadami  przez gminę,  
4) wydaje z upoważnienia  Wójta  decyzje w sprawach indywidualnych  z zakresu administracji publicznej, 
5) podejmuje bieżące  decyzje majątkowe dotyczące zwykłego zarządu mieniem Gminy, 
6) podejmuje inne decyzje należące do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów 

wychodzących na zewnątrz Urzędu. 
                                                                               

§18. 
Do zadań Sekretarza  Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a  w  szczególności:  

1) organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska 
pracy, 

2) nadzorowanie przestrzegania  zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli, 
3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, obsługi kancelaryjnej, warunków i dyscypliny pracy,  
4) opracowywanie zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy, 
5) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr w Urzędzie, 
6) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia  pracy Urzędu, 
7) nadzór nad  przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,  
8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi  pracownikami  w szczególności  dotyczącymi podziału 

zadań, 
9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,    
10) nadzór nad  działalnością  placówek oświatowych, GOK,S iT i świetlic  wiejskich, 
11) koordynacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami, 
12) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy, 
13) organizowanie sprawnej obsługi  petentów przez pracowników Urzędu, 
14) zapewnienie  skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich  

informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy, 
15) współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej,  
16) opracowywanie projektów statutów i regulaminów,  
17) planowanie kosztów utrzymania Urzędu i przygotowywanie w tym zakresie wniosków do budżetu 

Gminy, 
18) nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków oraz terminowe i prawidłowe 

załatwianie spraw interesantów oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 
19) przygotowywanie oceny, informacji, sprawozdań,  
20) koordynowanie i nadzorowanie opracowań projektów uchwał i sprawozdań przedkładanych Radzie 

Gminy,  
21) wdrażanie informatyki i nowoczesnych technik w pracy Urzędu,   
22) realizuje i nadzoruje kontrolę wewnętrzną na stanowiskach pracy Urzędu,  
23) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,  



 
 

24) koordynacja prac związanych z prowadzeniem podmiotowych stron BIP ,  
25) zapewnienie prawa dostępu do informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej,   
26) odpowiada za terminowe załatwianie spraw przez pracowników urzędu,  
27) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, 
28) sprawuje kontrolę zarządczą i podejmuje działania dla zapewnienia  realizacji celów i zadań w sposób 

zgodny z prawem, efektywny i oszczędny. 
29) nadzór nad zabezpieczeniem i przechowywaniem dokumentów, pieczęci i sprzętu Urzędu Gminy. 
30) zapewnienie ochrony  informacji niejawnych, 
31) nadzór nad prowadzeniem dziennika ewidencji pism przychodzących i wychodzących, 
32) sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych w urzędzie, 
33) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, 

które zostały  udostępnione  pracownikom, 
34) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,   
35) archiwizowanie dokumentów informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
36) ocena kwalifikacyjna bezpośrednio podległych pracowników. 

 
§ 19. 

Do zakresu zadań Skarbnika w szczególności należy:  
1) prowadzenie rachunkowości gminy  zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,  
2) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,  
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,  
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,   
5) zbiorcze opracowywanie budżetu na podstawie projektów przedłożonych przez  podległe jednostki 

i pracowników merytorycznych,  
6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,  
7) zbiorcze opracowywanie informacji opisowych z wykonania budżetu na podstawie przedłożonych 

informacji  z jednostek budżetowych i  od pracowników merytorycznych,  
8) zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi  i pozabudżetowymi,  
9) prowadzenie bieżącej analizy realizacji budżetu oraz wnioskowanie o dokonanie w nim zmian,  
10) przygotowywanie wnioskowanych i własnych projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian 

w budżecie Gminy,  
11) nadzorowanie ustalania i poboru należnych Gminie podatków i opłat,  
12) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędami Skarbowymi i innymi instytucjami, 
13) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,  
14) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji    

gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
15) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów  dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych, 
16) opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prawidłowego  sporządzania, obiegu 

i kontroli dokumentów finansowych,  
17) sprawowanie kontroli i nadzoru nad sprawozdawczością finansową podległych jednostek 

organizacyjnych Gminy,  
18) sprawowanie kontroli zarządczej w obszarze swojego działania i podejmowanie działań  

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

19) Prowadzenie okresowych ocen kwalifikacyjnych bezpośrednio podległych pracowników,  
20) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub 

upoważnień Wójta.  
                                                                             

§ 20. 
Urząd Stanu Cywilnego organizacyjnie podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw dotyczących: 

1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, 
2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, 
3) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń, 
4) przechowywania ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, 



 
 

5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie 
z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

6) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego, 
7) wykonywanie zadań wynikających z konkordatu, 
8) przedkładanie na żądanie sądów stosownych dokumentów z rejestrów stanu cywilnego, 
9) sporządzania oświadczeń woli na wypadek śmierci, 
10) prowadzenia innych spraw określonych przepisami o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego, 
11) wydawanie zezwoleń na alkohole i napoje alkoholowe. 

 
Stanowisko organizacyjnie podlega Wójtowi Gminy. 

              § 21. 
Do zadań stanowiska ds. ewidencji ludności, gospodarki lokalowej, nadzór nad cmentarzami należy: 

1) prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawania dokumentów tożsamości,  
2) prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, 
3) udzielanie informacji adresowej  organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości, 
4) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej  dotyczącej ruchu ludności, 
5) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach meldunkowych,  
6) prowadzenia gminnych zbiorów meldunkowych,  
7) prowadzenia ewidencji  utraconych dowodów osobistych,  
8) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych, 
9) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów,  
10) prowadzenie rejestru i ewidencji przedpoborowych oraz udział w komisjach poborowych, 
11) sprawowanie nadzoru nad cmentarzami komunalnymi i wojennymi, 
12) nadzór nad utrzymaniem czystości na cmentarzach komunalnych, wojennych, pomnikach, obeliskach, 
13) wyznaczanie miejsc na groby na cmentarzach komunalnych oraz egzekwowanie opłat z tego tytułu, 
14) egzekwowanie opłat za wykonywanie nagrobków lub grobowców i za wjazd na cmentarze komunalne, 
15) egzekwowanie nowych opłat przedłużających istnienie grobów po upływie 20 lat, 
16) opracowywanie regulaminów korzystania z cmentarzy oraz cenników opłat za korzystanie z cmentarzy, 
17) planowanie rozbudowy cmentarzy, 
18) organizowanie zimowego utrzymania cmentarzy, 
19) nadzór nad należytym utrzymaniem pomników historii, 
20) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, 
21) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o lokalach użytkowych i mieszkalnych, 
22) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspólnotach mieszkaniowych, 
23) wykonywanie zastępstwa kierownika USC podczas jego nie obecności. 

 
Stanowisko organizacyjnie podlega Wójtowi Gminy. 
 

§22. 
 Do zadań stanowisk d/s księgowości budżetowej dochodów i wydatków należą  zadania w szczególności: 

1) prowadzenie  rachunkowości budżetowej gminy w zakresie  dochodów i wydatków oraz 
rachunkowości budżetowej Urzędu Gminy,  jednostek oświatowych, ŚDS, GOPS i instytucji kultury  
GOK, SiT. 

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz prowadzenie księgowości  syntetycznej i analitycznej zgodnie 
z planem kont, 

3) finansowe rozlicznie prowadzonych przez gminę inwestycji,  
4) sporządzanie  sprawozdań   finansowych i  statystycznych, 
5) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania  dochodów i wydatków budżetu 

gminy zgodnie z  obowiązującymi przepisami, 
6) windykacja należności, 
7) sprawdzanie  dowodów, dokumentów  księgowych pod względem  formalno-rachunkowym, 
8) sporządzanie rocznych bilansów finansowych ,uzgadnianie obrotów i sald, dokonywanie potwierdzenia 

sald, 
9) przygotowywanie analiz  z realizacji przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków    budżetowych, 
10) prowadzenie ewidencji lokat i środków finansowych  oraz dokonywanie zmian w tym zakresie, 
11) prowadzenie ewidencji VAT i jego rozliczanie.    



 
 

12) współdziałanie i współpraca z urzędami skarbowymi na odcinku planowania, wykonywania oraz 
prowadzenia rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez te urzędy 
na rzecz budżetu gminy, 

13) współpraca przy opracowywaniu  projektów  budżetu, 
14) dokonywanie miesięcznych zamknięć  urządzeń księgowych  oraz uzgodnień ewidencji syntetycznej, 

związanych z zaangażowaniem  wydatków budżetowych  bieżącego roku budżetowego i lat przyszłych, 
15) prowadzenie urządzeń  dla wydatków  i dochodów budżetowych wydatków  i kosztów, 
16) współudział przy dokonywaniu wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego, 
17) prowadzenie całości dotyczących ZFŚS w zakresie oświaty. 

   Stanowiska organizacyjnie podlegają Skarbnikowi Gminy. 
                                                                           

§23. 
Do zadań stanowiska d/s  księgowości  budżetowej i materiałowej  należą w szczególności  zadania:  

1) prowadzenie ewidencji  analitycznej  środków trwałych w użytkowaniu, materiałów i wartości 
niematerialnych, 

2) prowadzenie  ewidencji ilościowej materiałów, 
3) dokonywanie, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,   
4) rozliczanie energii, 
5) rozliczanie rozmów telefonicznych , 
6) sporządzanie list płac na wypłatę ekwiwalentów OSP, 
7) sporządzanie list, diet radnych i sołtysów, 
8) przygotowanie przelewów, wystawianie papierowych i elektronicznych umów o dzieło zleceń,  
9) rozliczanie ilościowo - wartościowe drewna,  
10) sporządzanie list płac -  diety dla radnych i sołtysów ,ryczałty pieniężne wynikające z odrębnych   

przepisów, uchwał, umów cywilno-prawnych i  innych  ustaleń. 
      Stanowisko organizacyjnie podlega Skarbnikowi Gminy  
   

§24. 

  Do zadań stanowiska d/s  płac i rozliczeń należą w szczególności zadania: 
  1)sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy, GOKS i T, ŚDS, GOPS, i pozostałych  
      jednostek organizacyjnych , 
  2)naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego  i składki ZUS  dla pracowników,  
  3)prowadzenie  ewidencji funduszu płac, 
  4)prowadzenie  egzekucji z płac na rzecz  innych jednostek i organów, 
  5)naliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, 
   Stanowisko organizacyjnie podlega Skarbnikowi Gminy. 
     

§25. 
Do zadań  stanowisk d/s  księgowości podatkowej, opłat podatkowych, egzekucji administracyjnej  
i wymiarów podatków należą w szczególności zadania: 

1) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów, 
2) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat, 
3) przygotowywanie  danych do projektów  aktów dotyczących podatków i opłat, 
4) wymiar i pobór należności  z tytułu określonych w odrębnych przepisach podatków i opłat, 
5) udzielanie ulg, umorzeń oraz rozkładanie na raty i zaniechania należności w granicach prawa, 
6) kompletowanie  i bieżące aktualizowanie dokumentów  wymiarowych  z zakresu podatków i opłat  

lokalnych  oraz zobowiązań pieniężnych  w tym prowadzenie ewidencji nieruchomości i ksiąg 
gospodarczych, 

7) terminowe dokonywanie wymiaru podatku i opłat lokalnych oraz wymiaru zobowiązań pieniężnych od 
rolników, 

8) terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających od ludności skarg i wniosków, odwołań i podań 
oraz przyjmowanie interesantów w sprawach podatków i opłat, 

9) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, 
10) prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności budżetowych, 
11) wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych, bezzwłocznie po upływie terminu płatności rat 

podatkowych i opłat lokalnych zobowiązań pieniężnych od rolników, 
12) nadzór, koordynacja  oraz rozlicznie inkasentów podatków i opłat (sołtysów wsi), 



 
 

13) sporządzanie sprawozdawczości  z zakresu podatków i opłat. 
14) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy, 
15) prowadzenie rachunkowości Gminy zgodnie  z przepisami ustawy o rachunkowości, 
16) prowadzenie obsługi  księgowej i finansowej GOPS, 
17) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych  z realizacji budżetu GOPS. 

  Stanowiska organizacyjnie podlegają Skarbnikowi Gminy. 
                                                                     

§26. 
 Do zadań stanowiska d/s księgowości budżetowej, środków trwałych i kasy należy w szczególności:   

1) wypłata rachunków gotówkowych,  wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów  z jednostek GOPS, 
2) wypłata diet i kosztów podróży służbowej, zasiłków, wynagrodzeń z tytułu pomocy społecznej na rzecz 

Urzędu Gminy i jednostek podporządkowanych, 
3) rozliczanie zakupów paliwa, 
4) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, 
5) prowadzenie całości spraw związanych ze środkami trwałymi  Urzędu Gminy i podległymi jednostkami  

 Stanowisko  organizacyjnie podlega Skarbnikowi Gminy. 
 

 
 

§27. 
Do zadań stanowiska d/s obsługi  organów  Gminy, ochrony zdrowia,  dodatków mieszkaniowych i rolnictwa,   
należy w szczególności: 

1) obsługa kancelaryjna i kancelaryjno-biurowa Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy oraz Rady Gminy 
i Komisji Rady, 

2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie  stanowiskami pracy materiałów 
dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych informacji na posiedzenia i obrady tych  

3) organów, przygotowanie podjętych uchwał i terminowe ich przekazanie zainteresowanym  
jednostkom organizacyjnym  gminy i innym instytucjom, wojewodzie i regionalnej izbie 
obrachunkowej, 

4) terminowe umieszczanie podjętych uchwał  i zarządzeń, w tym: na stronie internetowej, BIP  
i tablicy ogłoszeń, 

5) przygotowywanie informacji do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,  
6) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń 

i spotkań Rady i jej komisji,  
7) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i Komisji Rady,  
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,  
9) przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy, 
10) organizowanie szkoleń radnych,  
11) organizowanie, przyjmowanie oraz rejestracja i załatwianie skarg i wniosków, 
12) przekazywanie korespondencji do Rady Gminy i od Rady Gminy, jej Komisji oraz poszczególnych 

radnych, 
13) przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia wyborów  parlamentarnych, prezydenckich 

i samorządowych, 
14) prowadzenie zadań związanych z  ochroną zdrowia,  
15) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanie dodatków 

mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ,  opracowywanie  decyzji w sprawie naliczenia  
wysokości, odmowy  lub przyznania dodatku  mieszkaniowego, przygotowanie list  wypłat 
i dostarczenie ich na stanowisko ds. dochodów i wydatków, 

16) zeznania świadków w przypadku braku dokumentacji okresów  zatrudnienia bądź udokumentowania 
zatrudnienia, 

17) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i obsługą rolnictwa między innymi zwalczanie zaraźliwych 
chorób zwierzęcych, 

18) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie dotyczącym gmin, 
19) wykonywanie zadań zawartych w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych  zwierząt, współpraca tym 

zakresie  z lekarzem weterynarii, 
20) wykonywanie ustawy o izbach rolniczych poprzez współpracę z delegatami z gminy jak i z biurem izby,  
21) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie dotyczącym rolnictwa, 



 
 

 
Stanowisko  organizacyjnie podlega Sekretarzowi Gminy. 
   
 

§28. 
Do zadań stanowiska ds. funduszy pomocowych i kadr należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie środków z funduszy pomocowych i innych źródeł 
na promocję gminy, 

2) opracowywanie wniosków o uzyskanie środków z funduszy  pomocowych, 
3) przygotowywanie materiałów  informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków unijnych 

i organizacja szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców, rolników i stowarzyszeń, 
4) współpraca z organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi oraz  stowarzyszeniami  

w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, 
5) współpraca z samorządem województwa podkarpackiego, samorządem powiatu przemyskiego, 

agencjami i innymi instytucjami  mającymi wpływ na rozwój gminy, 
6) kompletowanie publikacji dotyczących gminy, 
7) przygotowywanie tematycznych materiałów informacyjno –promocyjnych, 
8) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych  

pracowników Urzędu Gminy, Kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
instytucji kultury – GOKSiT, 

9) organizacja i przeprowadzanie naboru pracowników, 
10) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem bezrobotnych  w ramach robót publicznych i prac oraz 

odbywających staż; współdziałanie z organami zatrudnienia w tym zakresie, 
11) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, 
12) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w razie wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub 

z pracy, 
13) prowadzenie spraw  związanych z praktykami zawodowymi uczniów szkół ponad gimnazjalnych 

i studentów wyższych uczelni, 
14) nadzór nad praktykantami i stażystami oraz osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania 

wyroków sadowych, 
15) przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych, 
16) ewidencja czasu pracy pracowników, 
17) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych, 
18) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy, 
19) zapewnienie warunków do przeprowadzania ocen okresowych ocen kwalifikacyjnych, pracowników  

Urzędu  zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, 
20) sporządzanie sprawozdawczości z  zatrudnienia i czasu pracy, 
Stanowisko organizacyjnie podlega Wójtowi Gminy. 

                                                                             
§29. 

Do zadań stanowiska d/s leśnictwa i ochrony środowiska należy w szczególności: 
1) sporządzanie rocznych planów  gospodarczych w oparciu o uproszczony plan urządzania lasu, 
2) nadzór nad pracami gospodarczymi w lasach i na gruntach zadrzewionych stanowiących własność 

komunalną, 
         3)     organizacja zbytu drewna, odbiór i wycena pozyskanego drewna,  

4rozgraniczenia, uzgadniania i kontrola granic lasów mienia gminnego, 
5)współpraca  z administracją Lasów Państwowych i kołami łowieckimi w zakresie ochrony zwierzyny 
łownej, 
6)współpraca z administracją Lasów Państwowych, Strażą Leśną i Policją w zakresie ochrony lasów  mienia 
gminnego przed kradzieżą drewna, 
7)współpraca  z Nadleśnictwami, Leśnym Kompleksem  Promocyjnym „Lasy Birczańskie”, Zespołem Parków 
Krajobrazowych  w zakresie edukacji ekologicznej  i ochrony pomników przyrody, 

         8)współpraca w zakresie ochrony przyrody i środowiska  z administracją  rządową i samorządową 
9)prowadzenie rejestru pomników przyrody, 
10)wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew  lub krzewów z terenu nieruchomości , 
11)opracowywanie decyzji środowiskowych , 
12)opiniowanie projektów lokalizacji inwestycji, w tym inwestycji celu publicznego  na terenie gminy  



 
 

pod względem oddziaływania  inwestycji na  obszar Natura 2000, 
        13)udzielanie  informacji publicznej zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku  
              i jego ochronie, 
        14)realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości  
              i porządku w gminie, ustawy o odpadach oraz ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę  
               i odprowadzaniu ścieków, 
        15)współpraca przy opracowaniu regulaminu utrzymania czystości  i porządku  w gminie, 
        16)opracowywanie  programów  dotyczących ochrony środowiska   naturalnego, 
        17)współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w zakresie ochrony środowiska   
               naturalnego,       
        18)współpraca z RDOŚ i WIOŚ w zakresie  ochrony środowiska, 
        19)przygotowywanie  sprawozdań dotyczących  ochrony środowiska, 
        20)naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, 

20)aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, 
Stanowisko organizacyjnie podlega  Zastępcy Wójta.  
                                                                           

§30 
Do zadań stanowiska ds. oświaty i gospodarki odpadami(OGP) należy w szczególności: 

1) obsługa merytoryczna szkół  podstawowych i gimnazjalnych, przedszkoli i   innych  placówek 
oświatowych przypisanych organowi prowadzącemu, 

2) przygotowywanie  projektów budżetu oraz planów nakładów na oświatę, przy współpracy 
z dyrektorami jednostek oświatowych, sporządzanie kosztorysów oraz rozliczeń materiałów 
budowlanych,  

3) współdziałanie w zakresie opracowywania arkuszy  organizacyjnych szkół,  
4) organizacja i koordynacja zadań  związanych z dowozem uczniów do szkół i gimnazjum oraz powrotem  

ze szkoły, 
5) zaopatrywanie placówek oświatowych w bilety miesięczne dla dowożonych dzieci i młodzieży 
6) przygotowywanie  konkursów na dyrektorów  szkół, 
7) współpraca z Kuratorium Oświaty  w zakresie przeprowadzania wizytacji placówek oświatowych 

i dokonywania oceny dyrektorów, 
8) współdziałanie z Dyrektorami szkół  w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i materiały, 
9) przygotowanie materiałów do przeprowadzenia przetargów dotyczących dowozu, 
10) prowadzenie całości spraw związanych ze stypendiami dla uczniów, 
11) rozliczanie subwencji dla szkół publicznych i niepublicznych, 
12) wnioskowanie i rozliczanie środków pozabudżetowych w zakresie oświaty, 
13) prowadzenie spraw biurowych z zakresu oświaty, 
14) realizacja zadań wynikających z ustawy o  odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, 
1) przygotowanie deklaracji i sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami, 
2) przygotowanie umów, naliczanie wymiaru opłaty za odpady i prowadzenie ewidencji  wpłat, 
15) opracowywanie regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku, 
3) opiniowanie  programów  gospodarki odpadami, 
4) prowadzenie rejestru przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów z terenu gminy, 
5) prowadzenie ewidencji świetlic wiejskich, 

Stanowisko organizacyjnie podlega Wójtowi Gminy. 
                                                                                

§31. 
Do zadań stanowiska regulacji stanu prawnego mienia komunalnego i dzierżaw (GM) 
należy w szczególności: 

1) prowadzenie rejestru gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, 
2) prowadzenie  spraw związanych z gospodarowaniem mieniem  gminy - nieruchomościami (budynki, 

lokale), 
3) prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz dokumentacji w zakresie gospodarowania  mieniem, 

koordynowanie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości, 
4) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem gruntów  na własność gminy, 
5) organizowanie przetargów  na zbywanie  prawa własności nieruchomości stanowiących własność 

gminy, 



 
 

6) prowadzenie  spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność 
gminy,  

7) zakładanie i prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, 
8) rozstrzygnięcie przetargu z powiadomieniem oferentów, 
9) regulowanie stanu prawnego  w księgach wieczystych dla nieruchomości niezbędnych do wykupu lub 

wywłaszczenia oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych, 
10) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki gruntami, 
11) prowadzenie spraw dot. zatwierdzania projektu podziału nieruchomości oraz rozgraniczenia, 
12) opracowywanie propozycji wysokości opłaty adiacenckiej przedkładanie projektu uchwały  Radzie  
13) Gminy, 
14) wydawanie wnioskodawcom zaświadczeń z planu przestrzennego zagospodarowania, 
15) aktualizacja opłat z tytułu dzierżawy gruntów. 

Stanowisko organizacyjnie podlega Wójtowi Gminy. 
 

 
§32. 

 
Do zadań stanowiska ds. inwestycji i budownictwa należy w szczególności: 

1) realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo budowlane i  ustawy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, 

2) prowadzenie spraw miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego, 

3) prowadzenie  rejestru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,   
4) wydawanie decyzji  o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 
5) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu, 
6) opracowywanie decyzji inwestycji celu publicznego, 
7) dokonywanie kompleksowych analiz, prognoz i opinii oraz ocen z zakresu funkcjonowania świetlic 

wiejskich, 
8) dokonywanie przeglądów obiektów  komunalnych  i ustalanie zakresu  remontów, 
9) prowadzenie całości spraw  z zakresu inwestycji, remontów realizowanych przez j.s.t.  oraz 

w jednostkach podporządkowanych, 
10) udział w przygotowaniu  inwestycji gminnych do realizacji oraz udział w odbiorze po zakończeniu  

realizacji zadania,  
11) wnioskowanie i rozliczanie finansowe  zadań inwestycyjnych wraz  z przekazaniem w użytkowanie  i na 

stan  środków trwałych, 
12) opracowywanie wniosków o dofinansowanie, kierowanych do funduszy pozabudżetowych (w tym 

unijnych), w zakresie inwestycji i remontów, 
Stanowisko organizacyjnie podlega Wójtowi Gminy. 
 

§33. 
Do zadań specjalistów ds. budownictwa należy w szczególności: 

1) nadzór nad  pracownikami wykonujących prace remontowo - budowlane na obiektach będących 
własnością gminy Bircza, 

2) przygotowanie niezbędnej dokumentacji do odbioru robót budowlanych i przekazanie jej na 
stanowisko ds. budownictwa, 

3) zgłaszanie zapotrzebowania  na zakupy materiałów  budowlanych zgodnie z ustawą „Prawo Zamówień 
Publicznych, 

4) dokonywanie wpisów do dzienników budowy. 
Stanowisko organizacyjnie podlega Wójtowi Gminy. 

 
§34. 

Do zadań robotników gospodarczych  należy w szczególności:   
1) wykonywanie prac remontowych i budowlanych na obiektach komunalnych Gminy Bircza, 
2) wykonywanie prac gospodarczych na terenie gminy Bircza, 
3) obsługa centrali telefonicznej urzędu.                                                                             

Stanowisko organizacyjnie podlega Wójtowi Gminy. 
 



 
 

 
§35. 

Stanowisko ds. komunikacji, drogownictwa, inwestycji, archiwum BHP(KD),(A),(BHP),(GBB) należy 
w szczególności: 

1) zarządzanie drogami  i prowadzenie  spraw  związanych z bezpieczeństwem  i oznakowaniem dróg, 
2) nadzór nad wykonywaniem remontów dróg kapitalnych i bieżących dróg, placów, mostów, parkingów  

i kładek oraz  rozliczanie  rzeczowo-finansowe tych zadań, 
3) współudział w przygotowaniu wniosków na budowę, modernizację i ochronę dróg, 
4) składanie wniosków  o zgłoszenie robót  remontowych dróg, chodników, parkingów, mostów i kładek 

dla pieszych  do kompetentnych organów, 
5) współpraca z zarządcami dróg publicznych, 
6) opracowywanie wieloletnich programów i planów  budowy oraz modernizacji dróg gminnych i ich 

aktualizowanie  oraz kwalifikowanie dróg do kategorii dróg, 
7) projektowanie przebiegu dróg, 
8) realizacja zadań  z zakresu zimowego  i letniego utrzymania dróg na terenie Gminy, 
9) określanie zasad wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, 
10) współpraca z Regionalnym Zarządem  Gospodarki Wodnej w zakresie wód płynących 
11) współpraca z komórkami jednostki organizacyjnej w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt, 

tworzenia teczek akt i przygotowania akt do przekazania  do archiwum zakładowego zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną, 

12) przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych 
oraz sprawdzanie ich zgodności ze spisem zdawczo-odbiorczym, 

13) przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, 
14) przeprowadzanie skontrum dokumentacji, 
15) porządkowanie przechowywanej dokumentacji  przejętej  w latach wcześniejszych stanie 

nieuporządkowanym, 
16) udostępnianie i wypożyczanie przechowywanej dokumentacji archiwalnej na zasadach określonych 

w instrukcji archiwalnej, 
17) wycofywanie dokumentacji ze stanu  archiwum zakładowego  w przypadku wznowienia sprawy 

w komórce organizacyjnej, 
18) inicjowanie, brakowanie dokumentacji nie archiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu, 
19) przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania  i udział w ich przekazywaniu do archiwum 

państwowego, 
20) sporządzanie  informacji dla Wójta  z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji 

w archiwum zakładowym. 
21) przeprowadzanie kontroli warunków pracy, 
6) okresowa analiza stanu bhp, zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp, 
22) współpraca z inspektorem pracy w zakresie bhp, 
23) udział  w pracy zakładowej  komisji bhp, 
24) planowanie działalności remontowej i inwestycyjnej (drogowej), 
25) współpraca ze stanowiskiem ds. leśnictwa i ochrony środowiska w zakresie realizowanych zadań, 

Stanowisko podlega organizacyjnie Wójtowi Gminy. 
 

§36. 
Do zadań  stanowiska konserwator – goniec należą sprawy w szczególności: 

1) wykonywanie prac   konserwatorskich  sprzętu i  urządzeń komunalnych, 
2) doręczanie korespondencji urzędowej na ternie gminy Bircza, 
3) doręczanie korespondencji urzędowej  oraz innych dokumentów poza teren gminy Bircza, 
4) utrzymywanie łączności pomiędzy  władzami gminy a społeczeństwem, 
5) pomoc pracownikom merytorycznym w przygotowaniu i przekazaniu dokumentów do Archiwum 

Zakładowego, 
6) pomoc w realizacji zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, Prezydenckimi 

i Samorządowymi. 
Stanowisko organizacyjnie podlega Sekretarzowi Gminy. 
 
 

 



 
 

§37. 
Do zadań  stanowiska kierowca samochodu służbowego należą zadania  w szczególności: 

1) realizacja zadań gospodarczych gminy w tym: przewóz osób wykonujących czynności służbowe na 
terenie gminy i poza jej granice i potwierdzanie tych czynności w kartach drogowych, 

2) wykonywanie drobnych napraw  samochodu służbowego, 
3) rzetelne prowadzenie i rozliczanie kart drogowych, 
4) zakup i bieżące rozliczanie zużycia paliwa oraz olejów i smarów i rzetelne dokonywanie zapisów  

w karcie drogowej,  
5) utrzymanie pełnej sprawności pojazdu zapewniające bezpieczne wykonywanie  przewozów lub innych 

czynności, 
6) zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą i samowolnym  uruchomieniem przez osoby trzecie oraz 

utrzymanie czystości, 
7) wykonywanie na stacjach obsługi okresowych badań technicznych pojazdu, 
8) odpowiedzialność materialna za wyposażenie pojazdu, 
9) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż, 
10) pomoc w utrzymaniu porządków obiektów użyteczności publicznej, 
11) wykonywanie innych czynności na zlecenie przełożonych związanych z zajmowanym stanowiskiem. 

Stanowisko organizacyjnie podlega Sekretarzowi Gminy. 
 

§38. 
Do zadań  stanowiska specjalista  - rzemieślnik  należy w szczególności: 

1) utrzymywanie czystości i porządku  na terenie miejscowości Bircza, 
2) współpraca z ZGKiM Sp. z.o.o w zakresie utrzymywania porządku i czystości na cmentarzach 

komunalnych oraz terenie miejscowości Bircza, 
3) systematyczne koszenie  i usuwanie trawy z placów i trawników oraz zimowe odśnieżanie na terenie 

Birczy, 
4) systematyczne koszenie żywopłotów, 
5) sadzenie kwiatów i innych roślin ozdobnych, pielenie klombów i kwietników na terenie Birczy, 
6) wykonywanie drobnych prac remontowych sprzętu komunalnego, 
7) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż, 
8) odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt oraz prowadzenie ewidencji  sprzętu,  
9) sprawowanie nadzoru nad pracownikami przyjętymi do prac interwencyjnych, publicznych,               

społeczno-użytecznych i wyroków sądowych, 
10) wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie prac gospodarczych. 

Stanowisko podlega organizacyjnie Sekretarzowi Gminy. 
                                                                        

§39.         
Do zadań   kierowcy samochodu ratowniczego, konserwatora utrzymania czystości ulic i placów należy 
w szczególności: 

1) bieżąca obsługa codzienna samochodu ratowniczego i sprzętu oraz utrzymanie  pełnej sprawności 
sprzętu, 

2) wykonywanie drobnych napraw pojazdu ratowniczego i sprzętu, 
3) zakup i bieżące rozliczanie  zużycia paliwa, olejów i smarów  oraz prowadzenie i rozliczanie kart 

drogowych, 
4) wykonywanie okresowych badań technicznych pojazdów, 
5) zabezpieczenie pojazdów i sprzętu przed kradzieżą , włamaniem i samowolnym  uruchomieniem przez 

inne osoby, 
6) wykonywanie inwentaryzacji paliwa  na koniec miesiąca nie później niż  przed rozpoczęciem pracy 

w następnym miesiącu, 
7) odpowiedzialność materialna za  wyposażenie pojazdów i sprzętu, 
8) utrzymanie porządku w miejscowości Bircza – drobne remonty obiektów użyteczności publicznej, 

wykaszanie traw, odśnieżanie, porządkowanie ulic i placów, 
9) przestrzeganie przepisów bhp i p .poż. oraz wykonywanie innych poleceń przełożonych. 
10) prowadzenie magazynu obrony cywilnej. 

Stanowisko organizacyjnie podlega Sekretarzowi Gminy. 
 
 



 
 

 
§40. 

Do zadań  samodzielnego  stanowiska ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochotniczych  straży  
pożarnych. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych  należy prowadzenie spraw: 

1) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, 
2) zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb, świadczeń osobistych i rzeczowych  na rzecz  obronnego 

przygotowania terenu  i ludności, 
3) współdziałanie z organami wojskowymi, 
4) administracja rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji, 
5) planowanie działalności w zakresie  realizacji zadań obrony cywilnej, 
6) przygotowanie formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie szkoleń ludności  w zakresie powszechnej 

samoobrony, 
7) kierowanie oraz koordynacja akcjami ratunkowymi, 
8) organizacja oraz kierowanie Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, 
9) współdziałanie z organami administracji rządowej oraz  samorządami szczebla gminnego 

i powiatowego w zakresie organizacji akcji ratunkowych, 
10) realizacja zadań z zakresu ochrony p.poż. w tym nadzór nad działalnością OSP, 
11) realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

Stanowisko  organizacyjnie podlega Wójtowi Gminy. 
  

§41. 
Do zadań   kierownika referatu ds. zamówień publicznych i informatyzacji urzędu  należy w szczególności: 

1) kierowanie pracami referatu, 
2) koordynacja  prac wszystkich stanowisk pracy w zakresie realizacji przepisów ustawy o  zamówieniach 

publicznych, 
3) przygotowywanie materiałów  do przetargów  w zakresie obróbki graficznej przedmiarów, obmiarów, 

kosztorysów i innej dokumentacji niezbędnej do wykonania zamówienia, 
4) sporządzanie protokołów i dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne, 
5) opracowywanie  i modyfikowanie  wzorów  dokumentacji  stosowanej przez Urząd  przy  realizacji 

zamówień publicznych, 
6) analizowanie  zmian w przepisach  ustawy o zamówieniach publicznych, 
6) sporządzanie sprawozdań do Prezesa Zamówień Publicznych. 
7) administrowanie i ochrona  systemów  oraz sieci informatycznych, 
8) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemów informatycznych oraz kontrola  stanowisk 

komputerowych  pod kątem instalacji legalnego oprogramowania, 
9) organizowanie szkoleń informatycznych  dla pracowników urzędu, 
10) prowadzenie rejestru zainstalowanego oprogramowania  oraz zabezpieczeń systemowych, 
11) prowadzenie biuletynu informacji publicznej, strony internetowej  i  informatora   samorządowego, 
12) bieżąca współpraca  z poszczególnymi stanowiskami pracy w celu utrzymania pełnej sprawności 

technicznej  użytkowanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, 
13) wykonywanie zastępstwa obsługi organów gminy w sprawie umieszczania na stronie  internetowej 

uchwał i zarządzeń, 
14) realizacja  przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  
15) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych,  

Stanowisko organizacyjnie podlega  Wójtowi Gminy. 
 

§42. 
Do zadań  stanowiska  ds. ewidencji działalności gospodarczej, procedury zamówień publicznych, ZFŚS, 
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii należy w szczególności: 

7) realizacja całości zadań określonych w ustawie „Prawo o działalności gospodarczej”-
 ewidencjonowanie działalności gospodarczej przedsiębiorców  zamieszkałych na terenie  gminy, 
wydawanie zaświadczeń stronom o wpisie do ewidencji oraz dokonywanie zmian i skreśleń z ewidencji 

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych - procedury zamówień 
publicznych (przygotowywanie dokumentacji przetargowej, udział w komisji przetargowej,   
sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji,   rozpatrywanie ofert i wybór oferenta, podawanie 
informacji  o wyborze oferenta do publicznej  wiadomości),  

9) wykonywanie  całości zadań dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 



 
 

10) wykonywanie  zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
11) wykonywanie  zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
12) przygotowywanie wspólnie z  gminną komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych projektu 

gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, 
13) bieżące koordynowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
14) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi sferze rozwiązywania problemów alkoholowych 

i narkomanii, 
15) wdrażanie i propagowanie na terenie gminy kampanii edukacyjnej  dot. rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii, 
16) wprowadzanie lokalnych inicjatyw  z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani, 
17) udział w posiedzeniach gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 
18) prowadzenie spraw  administracyjnych i biurowych związanych z działalnością komisji. 
19) współpraca ze stanowiskiem ds. kadr w zakresie rozliczania składek PFRON, 
20) realizacja zadań w zakresie wykonywania przepisów ustawy o  zamówieniach publicznych, 
21) współpraca w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

Stanowisko organizacyjnie podlega  kierownikowi referatu ds. zamówień publicznych i informatyzacji urzędu. 
 

Rozdział VII 
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców 

 
§ 43. 

1. Indywidualne sprawy mieszkańców załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie  postępowania 
administracyjnego. 

2. Pracownicy są zobowiązani do rzetelnego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach    
faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na sposób załatwiania sprawy, a w szczególności: 

1) udzielania  informacji niezbędnych do załatwienia danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących 
przepisów: 

2) niezwłocznego rozstrzygnięcia sprawy, a jeżeli jest to niemożliwe do określenia terminu jej załatwienia, 
3) informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy, 
4) powiadomienia o przyczynach nie załatwienia sprawy, 
5) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od   wydanych 

rozstrzygnięć, 
6) załatwienia sprawy według kolejności ich wpływu oraz stopnia pilności, 
7) przyjmowania poza kolejnością Senatorów, Posłów i Radnych oraz załatwienia spraw przez nich 

zgłoszonych w pierwszej kolejności, z wyjątkiem spraw indywidualnych. 
3. Wójt przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków  w każdą środę w godzinach od 8

00
 do 13

00
. Jeżeli 

środa jest dniem wolnym od pracy klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym. 
4. Z-ca Wójta i Sekretarz Gminy i pozostali pracownicy  przyjmują interesantów w każdy  dzień roboczy w 

godzinach pracy Urzędu. 
5. Rejestr przyjęć interesantów dotyczący skarg i wniosków prowadzi Sekretarz Gminy. 
6. Sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski ewidencjonuje się w rejestrze i przekazuje do  załatwienia  

pracownikom zgodnie z właściwością. 
7. Pracownicy Urzędu, którzy nieterminowo i nie właściwie wykonają  załatwienie skarg  i wniosków  oraz 

indywidualnych spraw mieszkańców będą podlegać karze porządkowej  lub dyscyplinarnej przewidzianej 
w przepisach prawa. 

 
Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 
 

§44. 
Załączniki nr 1 – 4 do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

 
 

§ 45. 
Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązującą  dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu 
Gminy  w Birczy wprowadzony Zarządzeniem Nr 14A Wójta Gminy Bircza z dnia 18 kwietnia 2013 roku. 



 
 

 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 

 
 
 

ZASADY  OBIEGU DOKUMENTÓW I PODPISYWANIA PISM, DELEGACJI 
 
Pisma wpływające do Urzędu Gminy  są  rejestrowane i przekazywane Wójtowi,  Z- cy Wójta a następnie  
Sekretarzowi do dekretacji. W Urzędzie Gminy  obowiązuje dziennikowy obieg dokumentów - za 
potwierdzeniem odbioru zgodnie z „Instrukcją kancelaryjną Urzędu Gminy”. Dokumenty wpływające 
bezpośrednio do poszczególnych stanowisk pracy, pracownicy mają obowiązek zarejestrować w książce 
korespondencyjnej.  Wpływające pisma adresowane imiennie przekazywane są bezpośrednio adresatowi. 
Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik i Kierownicy jednostek  podpisują dokumenty i pisma dotyczące 
spraw należących do ich właściwości  zgodnie z podziałem kompetencji. 
 

§ 1. 
Wójt podpisuje : 

1) zarządzenia, regulaminy i ogólniki wewnętrzne, 
2) pisma związane z  reprezentowaniem Gminy na zewnątrz, 
3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,   
4) odpowiedzi na skargi i wnioski, 
5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił 

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

osoby upoważnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu, 
7) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej, 
8) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 
8) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem 

radnych, 
9) wystąpienia kierowane do Rady Gminy, organów administracji rządowej i samorządowej, 

parlamentarzystów oraz organizacji społecznych i politycznych, 
12) wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i odznak honorowych, 
13) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie. 

 
§ 2. 

1. W okresie nieobecności Wójta akty prawne i inne pisma podpisuje Zastępca Wójta lub Sekretarz 
Gminy lub pracownik pisemnie upoważniony  przez Wójta. 

2. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy podpisują dokumenty i korespondencję w zakresie swoich 
kompetencji. 

3. Dokumenty przedstawione do podpisu  powinny być  uprzednio parafowane przez przełożonego. 
4. Prawo podpisywania decyzji administracyjnych mają również upoważnieni przez  Wójta pracownicy 

Gminy. 
5. Decyzje wydawane z upoważnienia Wójta znakowane są podłużna pieczęcią nagłówkową o treści 

„WOJT GMINY BIRCZA” oraz pieczęcią podpisową o treści „z up. Wójta – imię i nazwisko oraz 
stanowisko służbowe”. Projekty decyzji administracyjnych i umów cywilno - prawnych powinny być 
konsultowane z radcą prawnym co do ich zgodności z prawem oraz przez niego parafowane.  

6. Pracownicy podpisują się czytelnie z lewej strony pod tekstem opracowanych pism informacji 
i zawiadomień.  

7. Na wyjazdy służbowe zgodę wyrażają Wójt, Z-ca Wójta  podpisując  delegację. Rejestr wydawanych   
delegacji służbowych prowadzi pracownik  realizujący zadania administracyjne. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik Nr 2  do Regulaminu Organizacyjnego 

                                                                                                                     
 
 
 

ZASADY PLANOWANIA PRACY 
 

§ 1. 
1. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy i służy  sprecyzowaniu zadań nałożonych  na 

poszczególne  stanowiska pracy  oraz wytyczaniu i koordynacji  przedsięwzięć  zmierzających do 
realizacji  tych zadań. 

2. Przedmiotem planowania pracy w Urzędzie są ważniejsze problemy i zjawiska wymagające podjęcia 
działań przez  Urząd. 

3. Planowanie nie obejmuje zadań bieżących o charakterze rutynowym i powtarzalnym. 
 

§2. 
1. Roczny plan pracy ustala Wójt do dnia 31 grudnia  roku poprzedniego. 
2. Roczny plan pracy Urzędu obejmuje zadania Urzędu przypisane poszczególnym  stanowiskom pracy. 
3. Sekretarz przedkłada Wójtowi w terminie do dnia 1 listopada roku poprzedniego propozycje zadań nie 

przepisanych poszczególnym stanowiskom pracy. 
4. Referat i samodzielne stanowiska pracy  przedkładają Wójtowi, Z-cy Wójta i Sekretarzowi w terminie 

do dnia 15 października roku poprzedniego programy  w zakresie swojego działania. 
 

§3. 
1. Programy działania referatu i samodzielnych stanowisk  pracy obejmują w szczególności: 
1) zadania  wynikające z zakresu ich działania, określonego w regulaminie, 
2) sposób oraz terminy realizacji zadań, 
3) zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy, 
4) plan szkoleń. 

§4. 
1. Roczny plan pracy Urzędu jest aktualizowany stosownie do modyfikacji zakresu zadań Urzędu 

wynikającej ze zmian stanu prawnego i innych przyczyn. 
2. Aktualizacji rocznego planu pracy Urzędu  dokonuje Wójt w formie aneksu. 

 
§5. 

1. Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z rocznego planu pracy Urzędu odpowiada 
Wójt. 

2. Na podstawie materiałów własnych i informacji uzyskanych od pracowników, Sekretarz przedkłada 
Wójtowi pisemnie sprawozdanie z realizacji planu pracy Urzędu w terminie do 15 lutego następnego 
roku. 

§6. 
Za terminową i pełna realizację zadań wynikających z programów działania  odpowiadają ich kierownicy.                                                 

 
§7. 

1. Narady w Urzędzie Gminy organizowane są w zależności od potrzeb w terminach ustalonych przez Wójta. 
2. Protokół  narady z pracownikami spisuje pracownik Biura Obsługi Rady lub inny wyznaczony przez 

Sekretarza Gminy pracownik. 
§8. 

Sekretarz kontroluje na bieżąco realizację rocznego planu pracy Urzędu, w odniesieniu do poszczególnych 
stanowisk i rozlicza z wykonania zadania. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego 
                                                                                                                     

 
 
 

ZASADY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  W URZĘDZIE 
 
 

§1. 
1. Wójt Gminy sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działań systemu kontroli wewnętrznej. 
2. Do osobistej decyzji Wójta należy wykorzystanie ustaleń kontroli wewnętrznej. 

 
§ 2. 

1. Celem kontroli wewnętrznej jest badanie prawidłowej realizacji zadań między innymi: 
1) badanie zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa, 
2) badanie efektywności działania i realizacji zadań wynikających z budżetu gminy, 
3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za powstałe 

nieprawidłowości, 
4) wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidację stwierdzonych nieprawidłowości, 
5) zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności Urzędu, inicjowanie kierunków prawidłowego 

działania. 
§ 3. 

1. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych zadań wykonują 
z Urzędu: 

1) Sekretarz Gminy, 
2) Skarbnik Gminy. 

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny w terminie 7 dni od daty zakończenia 
kontroli. 

3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt. 
 

§ 4. 
W przypadku odmowy podpisania protokołu  przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą 
kontrolowane stanowisko, osoby te obowiązane są do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty 
odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 

§5. 
Protokół sporządza się w 3 egzemplarzach, które otrzymują: osoba kontrolująca, kontrolowany, Wójt Gminy. 
 
 


