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Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy, zwany dalej Regulaminem, określa: 
1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Żurawica,  

zwanego dalej „Urzędem”, 
2) organizację Urzędu,  
3) zasady funkcjonowania Urzędu, 
4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów, 

zespołów i stanowisk. 
 

§2 
 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Żurawica, 
2) Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Żurawica, 
3) Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu 

Stanu Cywilnego, Kierownikach - należy przez to rozumieć 
odpowiednio: Wójta Gminy Żurawica, Zastępcę Wójta Gminy Żurawica, 
Sekretarza Gminy Żurawica, Skarbnika Gminy Żurawica, Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Żurawicy oraz Kierowników Referatów, 
Zespołów i Zakładów Budżetowych Urzędu Gminy Żurawica. 

 
§3 

 
1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy. 
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 
3. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Żurawica. 
 

§4 
 

1. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1515. 
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni 

powszednie wolne od pracy w godzinach od 715 do 1515. 



Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Żurawica  
wprowadzony zarządzeniem nr 77/2007 z dnia 17.10.2007 r. Stan prawny na dzień 18.11.2014r.  

 4 z 41 4 

 

Rozdział II. ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU 
 

§5 
 

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

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

a. zadań własnych, 
b. zadań zleconych, 
c. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami 

administracji rządowej (zadań powierzonych), 
d. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia 

międzygminnego, 
e. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia 

komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone 
gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub 
przekazane innym podmiotom na podstawie umów. 

 
§6 

 
1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, 

w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. 
2. W szczególności do zadań Urzędu należy: 

a. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania 
uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu 
administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności 
prawnych przez organy Gminy, 

b. wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień, czynności 
faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy, 

c. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, 
rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków. 

d. przygotowywanie i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych 
aktów organów Gminy, 

e. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy, 

f. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, 
posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących 
w strukturze Gminy, 

g. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego 
do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu, 
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h. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: 
− przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie 

korespondencji, 
− prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, przechowywanie akt 

i przekazywanie ich do archiwów, 
i. 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 następujące referaty, zespoły i samodzielne 
stanowiska: 
− Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich, Ewidencji Działalności 

Gospodarczej, Ochrony Informacji Niejawnych, Biuro Obsługi Klientów 
(USC), 

− Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Spraw Lokalowych, Obsługi 
Gospodarczej Urzędu (ROL), 

− Zespół ds. Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych, Kultury, Zdrowia, 
Kultury Fizycznej i Sportu, Kontaktów z Mediami, Promocji Gminy, 
(OCPG), 

− Zespół ds. Obsługi Organów Gminy i Kadr (RGK), 
− Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska (IOS), 
− Główny specjalista ds. dróg i mostów oraz budynków i obiektów 

gminnych (SDMB), 
− Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO), 
− Referat Księgowości (KS), 
− Pion Ochrony Informacji Niejawnej (POIN). 

 
2. Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki i zakłady: 

− Biblioteka Gminna (BG), 
− Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Żurawicy (ZWK). 
− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy (GOPS), 
− Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek 

Oświatowych (GZEAS). 
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3. Na czele Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek 
Oświatowych, Biblioteki Gminnej, Zakładu Wodociągowo 
 Kanalizacyjnego w Żurawicy oraz poszczególnych referatów, stoją 
kierownicy. 

4. Jednostki i zakłady funkcjonujące na terenie gminy posługują się własnymi 
regulaminami organizacyjnymi. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika 
służbowego w stosunku do kierowników jednostek i zakładów 
funkcjonujące na terenie gminy. 

 
§8 

 
1. Referaty, zespoły dzielą się na stanowiska pracy. 
2. Podziału referatów, zespołów na stanowiska pracy, utworzenia 

samodzielnych stanowisk, dokonuje Wójt w drodze zarządzenia 
wewnętrznego. 

 
§9 

 
1. Strukturę organizacyjną Urzędu z uwzględnieniem funkcjonujących na 

terenie gminy jednostek określa schemat organizacyjny, stanowiący 
załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Stan osobowy pracowników w Urzędzie Gminy przedstawia załącznik nr 
1A do Regulaminu. 

3. Wykaz etatów w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy Żurawica 
przedstawia załącznik nr 1B do Regulaminu. 

 
 
 

Rozdział IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 
 

§10 
 
Urząd działa według następujących zasad: 

1) praworządności,  
2) służebności wobec społeczności lokalnej,  
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,  
4) jednoosobowego kierownictwa,  
5) planowania pracy,  
6) kontroli wewnętrznej,  
7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne 

referaty oraz wzajemnego współdziałania, 
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§11 
 
Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu 
działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego 
przestrzegania. 
 

§12 
 
Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków 
są obowiązani służyć Gminie i Państwu. 
 
 
 

§13 
 
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, 

celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności 
w zarządzaniu mieniem komunalnym. 

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. 

 
§14 

 
1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa 

i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych 
pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie 
powierzonych zadań. 

2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, 
którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań. 

3. Kierownicy poszczególnych referatów, zespołów i zakładów kierują 
i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację ich zadań 
i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem. 

4. Kierownicy poszczególnych referatów Urzędu są bezpośrednimi 
przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi. 

5.  Zasady podpisywania pism przez Wójta i kierowników referatów, zespołów 
i zakładów określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 
§15 

 
1. Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy. 
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2. Szczegółowe zasady planowania pracy w Urzędzie określa załącznik nr 3 
do Regulaminu. 

 
 

§16 
 

1. W Urzędzie działa kontrola zarządcza, której celem jest zapewnienie 
prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne referaty, 
zespoły, zakłady oraz wykonywania obowiązków przez poszczególnych 
pracowników Urzędu. 

2. Szczegółowe zasady kontroli zarządczej w Urzędzie określa załącznik nr 4 
do Regulaminu. 

 
§17 

 
3. Referaty, zespoły, zakłady realizują zadania wynikające z przepisów prawa 

i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej. 
4. Referaty, zespoły i zakłady są zobowiązane do współdziałania 

z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności 
w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 

 
 
Rozdział V. ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, 

SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY 
 

§18 
 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:  
1) reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz, 
2) prowadzenie bieżących spraw Gminy, 
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności, 
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec 

wszystkich pracowników Urzędu, 
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki 

organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, 
6) okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu 

narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek 
organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji 
zadań, 

7) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz 
organizowanie ich współpracy, 
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8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami 
organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań, 

9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile 
Statut Gminy nie stanowi inaczej, 

10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, 
11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, 
12) upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu 

do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych 
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 

13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym 
od przewodniczącego rady gminy oraz pracowników 
samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania 
w jego imieniu decyzji administracyjnych, 

14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez 
pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych, 

15) realizacja zadań obronnych, 
16) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez 

przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady. 
 

§19 
 
1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność 

Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia 
obowiązków przez Wójta, 

2. Pełnienie funkcji kierownika podległych referatów, zespołów, zakładów 
w przypadku nieobsadzenia tych stanowisk lub wakatów, 

3. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia 
Wójta. 

 
§20 

 
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, 
a w szczególności: 

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu, 
2) opracowywanie projektów podziału referatów, zespołów, zakładów 

na stanowiska pracy, 
3) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy, 
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw 

związanych z doskonaleniem kadr, 
5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy 

Urzędu, 
6) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady, 
7) prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta, 
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8) pełnienie funkcji kierownika podległych referatów, zespołów, 
zakładów w przypadku nieobsadzenia tych stanowisk lub 
wakatów, 

9) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec 
pracowników bezpośrednio mu podległych, 

10) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie 
i zakupem środków trwałych, 

11) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami, 
12) współdziałanie z Wójtem w realizacji zadań obronnych, 
13) współdziałanie w dokonywaniu kontroli wewnętrznej oraz ocen 

kwalifikacyjnych pracowników Gminy, 
14) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia 

Wójta. 
 

§21 
 

Do zadań Skarbnika należy: 
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków 

w zakresie rachunkowości, 
2) kierowanie pracą referatu Księgowości, 
3) pełnienie funkcji kierownika podległych referatów, zespołów, 

zakładów w przypadku nieobsadzenia tych stanowisk lub wakatów, 
4) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, 
5) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować 

powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym 
osobom do dokonywania kontrasygnaty, 

6) opracowanie projektu budżetu gminy, 
7) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, 
8) przygotowanie projektów uchwał o zmianach budżetowych 

na Sesję, 
9) opracowanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej 

gminy, opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe 
dla budżetu, 

10) kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek 
organizacyjnych, 

11) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz 
zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta. 

 
 

Rozdział VI. PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI 
ORGANIZACYJNYMI 

 
§ 22 

 



Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Żurawica  
wprowadzony zarządzeniem nr 77/2007 z dnia 17.10.2007 r. Stan prawny na dzień 18.11.2014r.  

 11 z 41 11 

1. Do wspólnych zadań referatów należy przygotowywanie materiałów oraz 
podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, 
a w szczególności: 
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie 

materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także 
wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, 

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

3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów 
niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy, 

4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji 
o realizacji zadań, 

5) współdziałanie  w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego 
pracowników, 

6) przechowywanie akt, 
7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt, 
8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt, 
9) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających 

do danego referatu, 
10) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany referat podań 

kierowanych przez obywateli do innych organów, 
11) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy, 
12) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta, Zastępcę 

Wójta i Sekretarza Gminy. 
2. Ogólne obowiązki kierowników referatów jako przełożonych służbowych 

określa Regulamin Pracy Urzędu, 
 

§23 
 
 Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu 
akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, 
a w szczególności 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 z zakresu prowadzonych ewidencji, 

4) przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt 
zbiorowych, 

5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz 
innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, 
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6) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach 
możności lub niemożności zawarcia małżeństwa, 

7) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego, 
8) wykonywania zadań wynikających z Konkordatu. 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy również prowadzenie spraw 

obywatelskich, spraw z zakresu Ewidencji Działalności Gospodarczej, spraw 
z zakresu ochrony informacji niejawnej, biura obsługi klientów, 
a w szczególności związanych z: 

1) ewidencją przedsiębiorców, 
2) zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, 
3) przygotowaniem do zatwierdzenia cen urzędowych za usługi 

przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy 
taksówkami a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie 
osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi, 

4) przygotowaniem propozycji ustalania czasu pracy placówek 
handlowych, usługowych i gastronomicznych do zatwierdzenia, 

5) uregulowaniami do zatwierdzenia odnośnie targów i targowisk, 
6) sprawami OSP, 
7) ewidencją ludności i dokumentami stwierdzającymi tożsamość, 
8) postępowaniami cywilnymi i karnymi, w tym: 
9) ustanawianiem pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa 

i roszczeniami alimentacyjnymi oraz w sprawach o przysposobienie, 
10) wydawaniem zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu 

o zwolnienie od kosztów sądowych, 
11) przyjmowaniem pism sądowych i wywieszaniem ogłoszeń 

o ustanowieniu kuratora, 
12) udzielaniem informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o 

wystawieniu na licytację, 
13) zgromadzeniami, 
14) zbiórkami publicznymi. 
15) prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej 

i służbowej a w szczególności: 
16) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 
17) ochrona danych osobowych, 
18) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu, 
19) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów 

o ochronie tych informacji, 
20) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 
21) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji, 
22) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
23) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz 

i wewnątrz Urzędu, 
24) prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej, 



Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Żurawica  
wprowadzony zarządzeniem nr 77/2007 z dnia 17.10.2007 r. Stan prawny na dzień 18.11.2014r.  

 13 z 41 13 

25) udzielanie interesantom niezbędnych informacji o pracy urzędu 
i sposobie załatwienia sprawy bądź kierowanie ich do właściwych 
jednostek organizacyjnych urzędu, 

26) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa, w tym protokołowanie 
spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta 
i Sekretarza, we współpracy z pracownikami zespołu ds. obsługi 
organów gminy i kadr 

 
§24 

 
Do zadań Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Spraw Lokalowych, 

Obsługi Gospodarczej Urzędu należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki 
gruntami i wywłaszczania nieruchomości, a w szczególności związanych z: 

1) gospodarowaniem i zarządzaniem mieniem komunalnymi i gminnym: 
gruntami, gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach 
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, budynkami, lokalami, 
w tym ich: zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowania, dzierżawę, najem, użyczenia, oddania w trwały zarząd 
oraz ich przekazywaniem na cele szczególne, 

2) ustalaniem wartości, cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego 
i gminnego, 

3) organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy, 

4) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy, 
5) komunalizacją gruntów, 
6) prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego i gminnego, 
7) tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa, 
8) wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne - wspólnie z referatem 

Budownictwa, 
9) zagospodarowaniem wspólnot gruntowych, 
10) prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic 

i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości, 
11) prowadzeniem spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, 

a w szczególności dotyczących: 
− łowiectwa, 
− zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, 
− ochrony i kształtowania środowiska w tym: 

a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 
b) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych, 
c) utrzymanie porządku i czystości, 

− pracowniczych ogrodów działkowych, 
− ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym: 
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a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne, 
b) wyłączania gruntów z produkcji, 
c) rolniczego wykorzystania gruntów, 
d) rekultywacji nieużytków, zdewastowanych i zdegradowanych 

gruntów, użyźniania innych gruntów, 
− przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią, 
− nasiennictwa, 
− gospodarki wodnej, 
− ochrony powietrza atmosferycznego, 

12) prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, 
a w szczególności dotyczących: 
− administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem 

lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi, 
− zarządu nieruchomościami wspólnymi, 
− przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych, 
− egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli 

lokalowej, 
− stawek czynszów, opłat za lokale i nieruchomości budynkowe, 
− tworzenia i utrzymywania terenów zielonych, 
− cmentarzy, cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej, 

13) utrzymanie porządku i czystości w budynkach gminnych i na terenie 
przyległym do nich, 

14) administrowanie transportem w zakresie posiadanych własnych środków 
transportowych, 

15) rozdysponowania korespondencji na terenie gmin, 
16) administrowanie drobnymi pracami gospodarczymi w budynkach 

gminnych, 
17) sprawowanie bezpośredniej opieki nad bezrobotnymi, zatrudnionymi 

w ramach robót publicznych i interwencyjnych, stażystami 
i praktykantami 

18) prowadzenie archiwum zakładowego, 
19) prowadzenie spraw z zakresu BHP i ochrony p. pożarowych, 
20) zaopatrywanie urzędu w środki i materiały eksploatacyjne. 

 
§25 

 
Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy należy 
prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych i własnych w obszarze pomocy 
społecznej i świadczeń rodzinnych.  
 

§26 
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Do zadań Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
i Placówek Oświatowych należy prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych 
i własnych w obszarze organizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki 
nad młodzieżą szkolną oraz prowadzenie prac inwestycyjno - remontowych 
w obiektach szkolnych i wychowawczy.  
 

§27 
 
Do zadań Zespołu ds. Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych, Kultury, Zdrowia, 
Kultury Fizycznej i Sportu, Kontaktów z Mediami, Promocji Gminy należy 
prowadzenie spraw z zakresu: 

1) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, 
2) współdziałania z organami wojskowymi, 
3) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji, 
4) prowadzenie spraw kombatantów, 
5) tworzenia formacji obrony cywilnej, 
6) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności, 
7) świadczeń na rzecz obrony, 
8) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym, 
9) zakwaterowania sił zbrojnych, 
10) kultury i sztuki, zdrowia, kultury fizycznej i sportu, wypoczynku 

i rekreacji, 
11) ochrony dóbr kultury i muzeów oraz ochrony zabytków, 
12) analizy i diagnozowania zjawisk społecznych i gospodarczych 

występujących na obszarze Gminy i w gminach sąsiednich, 
13) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów 

promujących Gminę na zewnątrz, 
14) przygotowywanie materiałów do gminnej gazetki samorządowej, 
15) przygotowywanie materiałów do umieszczenia na stronie internetowej 

urzędu, 
16) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków 

masowego przekazu, 
17) organizowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi 

na terenie gminy oraz współpracy Gminy z zagranicą. 
 

§28 
 
Do zadań Zespołu ds. Obsługi Organów Gminy i Kadr należy zapewnienie 
obsługi administracyjnej Rady i jej komisji, Wójtowi, Zastępcy Wójta, 
Sekretarzowi, prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz prowadzenie 
kadr Urzędu, a w szczególności: 

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie 
referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej 
komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów, 
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2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej 
komisje, 

3) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz 
poszczególnych radnych, 

4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej 
komisji, 

5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych 
z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej 
komisji i Wójta, 

6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań, 
7) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji, 
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych 

przez radnych, 
9) organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących 

radnymi, 
10) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy oraz akt osobowych pracowników, 
11) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników 

przy współpracy z Sekretarzem, 
12) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie 

czynności z zakresu prawa pracy, 
13) zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen 

kwalifikacyjnych pracowników przy współpracy z Sekretarzem, 
14) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych, 
15) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu 

jako pracodawcy, 
16) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy, 
17) ewidencja czasu pracy pracowników, 
18) kompletowanie wniosków emerytalno rentowych, 
19) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa w tym protokołowanie 

spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta 
i Sekretarza, przy współpracy z pracownikami Biura Obsługi Klientów, 

20) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, 
21) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych, 
22) prowadzenie kalendarza spotkań Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, 
23) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych 

pism wpływających do Urzędu, 
24) prowadzenie spraw związanych z kontrolą wewnętrzną w Urzędzie, 

przy współpracy z Sekretarzem. 
 

§29 
 

Do zadań referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska należy: 
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1) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu, wydawaniem oraz rejestrem decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, 
wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz 
analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy 
i zagospodarowania terenu, 

3) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi 
wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, 

4) prowadzenie spraw ochrony środowiska, w tym dotyczących: 
− ochrony środowiska przed odpadami, 
− gospodarki wodno-ściekowej oraz opłat za korzystanie 

ze środowiska, 
− oddziaływania na środowisko, 

5) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień 
publicznych, 

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych 
w Urzędzie, 

7) opracowywanie instrukcji postępowań, zarządzeń Wójta oraz 
sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych, 

8) wyszukiwanie ogólnodostępnych programów pomocowych dla których 
Urząd Gminy może być beneficjentem, 

9) pozyskiwanie formularzy druków do złożenia wniosku o pomoc 
finansową oraz ich wypełnianie po uzyskaniu niezbędnych danych 
z innych komórek organizacyjnych, 

10) konsultowanie złożonych wniosków o pomoc finansową, uzupełnianie 
wymaganych załączników do wniosków, współudział w końcowych 
rozliczeniach otrzymanej pomocy finansowej przy współpracy 
z Referatem Księgowości, 

11) opracowywanie okresowych raportów z realizowanych zadań 
inwestycyjnych przy współpracy z Referatem Księgowości, 

12) przygotowywanie założeń do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, 
wprowadzanie zmian do tych planów w przypadku gdy będzie 
to wymagane przy współpracy z Referatem Księgowości, 

13) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac 
studialnych i prognostycznych przy współpracy z zespołem ds. Obrony 
Cywilnej, Spraw Wojskowych, Kultury, Zdrowia, Kultury Fizycznej 
i Sportu, Kontaktów z Mediami, Promocji Gminy oraz Referatem 
Księgowości, 

14) planowanie i organizowanie prac inwestycyjnych w gminie, 
15) prowadzenie internetowej strony urzędu i Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy, 



Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Żurawica  
wprowadzony zarządzeniem nr 77/2007 z dnia 17.10.2007 r. Stan prawny na dzień 18.11.2014r.  

 18 z 41 18 

16) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych w Urzędzie Gminy, 
17) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń komputerowych 

sprzętu komputerowego i programów komputerowych w urzędzie. 
 
 

§29a 
 
Do zadań głównego specjalisty ds. dróg i mostów oraz budynków i obiektów 
gminnych należy: 

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem budowlanym 
nad budynkami gminnymi, 

2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami i mostami 
gminnymi, a w szczególności: 
− przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk 

organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic 
do poszczególnej kategorii, 

− projektowanie przebiegu dróg, 
− budowę, modernizację i ochronę dróg, 
− zarządzanie drogami, 
− określanie szczególnego korzystania z dróg w tym 

wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, 
− koordynację prac i obsługę w współpracy z innymi zarządcami 

dróg publicznych. 
3) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia ulicznego i przystanków 

autobusowych, 
4) planowanie i organizowanie prac remontowych i inwestycyjnych 

budynków, dróg i mostów gminnych. 
 

§30 
 

Do zadań Referatu Podatków i Opłat należy prowadzenie spraw związanych 
z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego 
oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, 
a w szczególności: 

5) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów, 
6) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem 

zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji 
podatkowych składanych organowi podatkowemu, 

7) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków 
i opłat, 

8) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji 
administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania 
zabezpieczającego, 
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9) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych, 
10) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków 

i opłat, 
11) prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatków, 
12) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i płat. 

 
§31 

 
Do zadań Referatu Księgowości należy: 
1) przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu 

Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta, 
2) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy, 
3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu, 
4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych 

dysponentów budżetu Gminy, 
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania 

obowiązków z zakresu sprawozdawczości, 
6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych 

jednostek organizacyjnych, 
7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, 
8) prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
9) rozliczanie inwentaryzacji, 
10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku 

finansowego, 
11) przygotowywanie sprawozdań finansowych, 
12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 
13) prowadzenie zapisów księgowych wynagrodzeń i ich pochodnych 

dla pracowników urzędu. 
14) prowadzenie spraw z zakresu archiwum zakładowego, 
15) prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, 
16) prowadzenie spraw z zakresu BHP i ochrony p. pożarowych, 
17) zaopatrywanie urzędu w środki i materiały eksploatacyjne. 

 
§32 

 
Do zadań Biblioteki Gminnej należy prowadzenie spraw związanych 
z funkcjonowaniem bibliotek na terenie gminy, a szczególnie w zakresie spraw 
tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im 
statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, 
prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania 
bibliotek publicznych i ich księgozbioru. 
 

§33 
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Do zadań Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego w Żurawicy należy prowadzenie 
spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę 
i odprowadzenie od nich ścieków oraz prowadzenie wszelkich prac związanych 
z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy przy współpracy 
z Referatem Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Zamówień Publicznych oraz Referatem Rolnictwa, Gospodarki 
Gruntami, Spraw Lokalowych, Obsługi Gospodarczej Urzędu. 
 
 

§33a 
 

 
Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy: 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i ochrony fizycznej w 
urzędzie, 

2) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji 
niejawnych, 

3) prowadzenie, obieg i kontrola ewidencji dokumentów i materiałów 
niejawnych, 

4) opracowanie i nadzorowanie realizacja planu ochrony urzędu, 
5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
6) prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych, 

 
 

Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 34 
 
Załączniki nr 1 - 4 do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
 

§ 35 
 
1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. 

1. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązującą 
dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Żurawica, 
wprowadzony zarządzeniem nr 16/2003 Wójta Gminy Żurawica w dniu 
19.02.2003r. oraz Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy 
Żurawica wprowadzony zarządzeniem nr 6/2006 z dnia 08.02.2006r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
URZĘDU GMINY ŻURAWICA 

Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONUJĄCYCH 
NA TERENIE GMINY JEDNOSTEK 

 

JEDNOSTKI FUNKCJONUJACE NA TERENIE GMINY

WÓJT GMINY

ZASTĘPCA WÓJTA SEKRETARZ GMINY

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. 
POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM 

DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO

SKARBNIK GMINY

USC 
SPRAW OBYWATELSKICH, 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ, 
BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW 

REFERAT ROLNICTWA, 
GOSPODARKI GRUNTAMI, SPRAW 

LOKALOWYCH, OBSŁUGI 
GOSPODARCZEJ URZĘDU

ZESPÓŁ DS. 
OBRONY CYWILNEJ, SPRAW 

WOJSKOWYCH, KULTURY, ZDROWIA, 
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, 

KONTAKTÓW Z MEDIAMI, PROMOCJI 
GMINY

ZESPÓŁ DS. 
OBSŁUGI ORGANÓW GMINY 

I KADR

REFERAT INFRASTRUKTURY 
I OCHRONY ŚRODOWISKA

REFERAT 
PODATKÓW I OPŁAT

REFERAT 
KSIĘGOWOŚCI

BIBLIOTEKA 
GMINNA

ZAKŁAD 
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W 

ŻURAWICY

GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ŻURAWICY

GMINNY ZESPÓŁ 
EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY 

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PION OCHRONY 
INFORMACJI 
NIEJAWNYCH

Pełnomocnik ds.. Ochrony Informacji 
Niejawnych

KANCELARIA TAJNA

Główny specjalista ds. 
dróg i mostów oraz  budynków 

i obiektów gminnych
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ZAŁĄCZNIK NR 1A 

STAN OSOBOWY PRACOWNIKÓW 
W URZĘDZIE GMINY ŻURAWICA 

 
Komórka organizacyjna            osób / etatów 

1. Wójt          1 osoba /   1 etat 
2. Zastępca Wójta        1 osoba /   1 etat 
3. Sekretarz Gminy        1 osoba /   1 etat 
4. Skarbnik Gminy        1 osoba /   1 etat 
5. USC, Sprawy Obywatelskie, Ewidencja 

Działalności Gospodarczej, Biuro Obsługi Klientów   3 osób   /   3 etatów 
6. Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami, Spraw  

Lokalowych, Obsługi Gospodarczej Urzędu  15 osób   / 14 ½ etatów 
7. Zespół ds. Obrony Cywilnej, Spraw 

Wojskowych, Kultury, Zdrowia, Kultury 
Fizycznej i Sportu,  Kontaktów z Mediami, 
Promocji Gminy        2 osoby /   2 etaty 

8. Zespół ds. Obsługi Organów Gminy i Kadr    2 osoby /   2 etaty 
9. Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska    7 osób   /   7 etatów 
10. Główny specjalista ds. dróg i mostów oraz budynków  

i obiektów gminnych        1 osoba /   1 etat 
11. Referat Podatków i Opłat Lokalnych     7 osób   /   7 etatów 
12. Referat Księgowości        6 osób   /   6 etatów 
13. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  1 osoba   / umowa zlecenie 
14. Pracownik kancelarii tajnej      1 osoba   / zadanie powierzone 

RAZEM       49 osób  / 46 ½ etatów 
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ZAŁĄCZNIK NR 1B 
WYKAZ ETATÓW W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH 

URZĘDU GMINY ŻURAWICA 
 

I 

USC  
SPRAW OBYWATELSKICH,  

EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  
BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW  

ETATÓW 

1. Kierownik 1 

2. Stanowisko ds. obywatelskich, ewidencji działalności 
gospodarczej 

1 

3. Stanowisko ds. obsługi klienta 1 1 

 RAZEM 3 

 PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 3 

II 
REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, 

SPRAW LOKALOWYCH, OBSŁUGI GOSPODARCZEJ 
URZĘDU 

ETATÓW 

1. Kierownik 1 

2. Stanowisko ds. gospodarki ziemią i mieniem gminnym 1 

3. Stanowisko ds. geodezyjnych urzędu 1 

4. Rzemieślnik specjalista 1 

5. Kierowca 1 

6. Archiwista 1 

7. Goniec 1 

8. Goniec 1 

9. Sprzątaczka 1 

10. Sprzątaczka 1 

11. Pracownik gospodarczy 1 

12. Pracownik gospodarczy 1 

13. Pracownik gospodarczy 1 

14. Pracownik gospodarczy 1 
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15. Pracownik gospodarczy ½ 

 RAZEM 14 ½ 

 PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 3 

III 

ZESPÓŁ DS.  
OBRONY CYWILNEJ, SPRAW WOJSKOWYCH,  

KULTURY, ZDROWIA,  
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,  

KONTAKTÓW Z MEDIAMI, PROMOCJI GMINY 

ETATÓW 

1. Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, kultury, 
zdrowia, kultury fizycznej i sportu 

1 

2. Stanowisko ds. kontaktów z mediami i promocji gminy, kultury, 
zdrowia, kultury fizycznej i sportu 

1 

 
RAZEM 2 

 
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2 

IV 
ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI ORGANÓW GMINY  

I KADR 
ETATÓW 

1. Stanowisko ds. obsługi organów gminy i kadr urzędu gminy 1 

2. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu gminy i spraw kadrowych 
urzędu gminy  

1 

 RAZEM 2 

 PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2 

V REFERAT INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA ETATÓW 

1. Kierownik 1 

2. Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej gminy, obsługi 
informatycznej i internetowej urzędu 

1 

3. Stanowisko ds. ochrony środowiska 1 

4. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 1 

5. Stanowisko ds. obsługi systemu odbioru odpadów 
komunalnych 

1 

6. Stanowisko ds. zamówień publicznych 1 

7. Stanowisko ds. programów pomocowych, rozwoju lokalnego, 
inicjatyw gospodarczych 

1 

 RAZEM 7 

 PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 7 

VI 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. DRÓG I MOSTÓW ORAZ 

BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINNYCH 
ETATÓW 
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1. 
Główny specjalista ds. dróg i mostów oraz budynków i 
obiektów gminnych 

1 

 RAZEM 1 

 PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 1 

VII REFERAT PODATKÓW I OPŁAT ETATÓW 

1. Kierownik 1 

2. Stanowisko ds. wymiaru podatków JGU, księgowości 
podatkowej 

1 

3. Stanowisko ds. wymiaru podatków osoby fizyczne w 
miejscowości Żurawica 

1 

4. 
Stanowisko ds. wymiaru podatków osoby fizyczne w 
miejscowościach: Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, 
Wyszatyce 

1 

5. 
Stanowisko ds. wymiaru podatków osoby fizyczne w 
miejscowościach: Batycze, Kosienice, Maćkowice, 
Orzechowce,   

1 

6. Stanowisko ds. wymiaru podatków od środków transportowych, 
zaświadczeń z ewidencji podatkowej 

1 

7. Stanowisko ds. windykacji należności podatkowych, 
księgowości podatkowej 

1 

 RAZEM 7 

 PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 7 

VIII REFERAT KSIĘGOWOŚCI ETATÓW 

1. Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji księgowej Budżetu 
Gminy 

1 

2. Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji księgowej jednostek 
budżetowych  

1 

3. Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji majątkowych urzędu  1 

4. Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji księgowej - płac 1 

5. 
Stanowisko ds. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
archiwizacji dokumentów, zaopatrzenia w materiały biurowe 
i inne materiały i urządzenia eksploatacyjno - użytkowe 

1 

6. Stanowisko ds. rozliczeń kasowych urzędu  1 

 RAZEM 6 

 PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 6 

IX PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH  

1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Umowa 

zlecenie 
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2. Pracownik kancelarii tajnej 
Zadanie 

powierzone 

 OGÓŁEM UG 42 1/2 

 OGÓŁEM PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH UG 31 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
ZASADY PODPISYWANIA PISM 

 
§1 

Wójt Gminy podpisuje: 
1. zarządzenia, regulaminy i okólniki 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 dotyczące kierowników referatów, 

zespołów i zakładów, 
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 uprawnione do podejmowania czynności z zakresu 
prawa pracy wobec pracowników Urzędu, 

7. pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy, 
8. pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami 

administracji publicznej, 
9. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 
10. pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za 

pośrednictwem radnych, 
11. inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie. 

 
§2 

Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie 
ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta i zgodne z zakresem uzyskanych 
pełnomocnictw. 
 

§ 3 
Kierownicy referatów, zespołów, zakładów i ich Zastępcy podpisują pisma 
pozostające w zakresie ich zadań, pisma w sprawach dotyczących organizacji 
wewnętrznej własnych jednostek organizacyjnych, nie zastrzeżone do podpisu 
Wójta i zgodne z zakresem uzyskanych pełnomocnictw. 

 
§ 4 

Kierownicy referatów, zespołów, zakładów określają rodzaje pism, do 
podpisywania, których są upoważnieni ich zastępcy lub inni pracownicy. 

 
§ 6 

 Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji 
administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu 
projektu z lewej strony. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

ZASADY PLANOWANIA PRACY  
 
 

§1 
 
1. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy i służy 

sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne komórki organizacyjne 
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 marca każdego roku 

kalendarzowego. 
2. Roczny plan pracy Urzędu obejmuje programy działania poszczególnych 

komórek organizacyjnych oraz zadania Urzędu im nie przypisane. 
3. Sekretarz przygotowuje propozycje zadań nie przypisanych poszczególnym 

komórkom organizacyjnym. 
4. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przedkładają 

Wójtowi i Sekretarzowi w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku plany 
pracy swoich komórek organizacyjnych na bieżący rok. 

 
§3 

 
1. Plany pracy plan pracy poszczególnych komórek organizacyjnych obejmują 

w szczególności: 
− zadania komórki organizacyjnej wynikające z zakresu jego działania, 

określonego w regulaminie, 
− sposób oraz terminy realizacji tych zadań, 
− osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań, 
− wskazanie komórek organizacyjnych współdziałających w realizacji 

danego zadania, 
− zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy komórki organizacyjnej, 
− plan szkoleń pracowników komórki organizacyjnej. 

 
2. Plany pracy komórek organizacyjnych oraz zadania Urzędu im nie 

przypisane, na wniosek Sekretarza zatwierdza Wójt. 
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§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. Aktualizacji programów działania komórek organizacyjnych dokonują ich 

kierownicy w formie aneksu. 
2. § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 Zasad Planowania Pracy stosuje się odpowiednio. 
 

§6 
 
1. Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z rocznego planu pracy 

Urzędu odpowiada Wójt. 
2. Na podstawie materiałów własnych i informacji uzyskanych od 

kierowników komórek organizacyjnych, Sekretarz przedkłada Wójtowi 
pisemne sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Urzędu w terminie 
do 15 lutego roku następnego. 

 
§ 7  

 
 Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z programów 
działania komórek organizacyjnych odpowiadają ich kierownicy. 
 

§ 8  
 
1. Sekretarz kontroluje na bieżąco realizację rocznego planu pracy Urzędu, 

w odniesieniu do poszczególnych komórek organizacyjnych i rozlicza ich 
kierowników z wykonania zadań. 

2. Kierownicy komórek organizacyjnych kontrolują na bieżąco realizacje 
własnych programów działania i rozliczają podległych pracowników 
z wykonania zadań ujętych w tych programach. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

REGULAMIN ORGANIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ 
W URZĘDZIE GMINY ŻURAWICA 

I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY 
ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 

 

§ 1 
Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą: 
1) sposobu organizacji i zasad wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie 

Gminy Żurawica, jak również w pozostałych jednostkach organizacyjnych 
gminy, 

2) ustalenia zasad koordynacji kontroli zarządczej. 

 

§ 2 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 
1) kontrola – jest to czynność polegająca na sprawdzeniu stanu faktycznego 

i porównaniu ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, 
technicznych, ekonomicznych, regulaminach i instrukcjach sposobu 
postępowania (procedurach), oraz sformułowaniu wniosków i zaleceń 
pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, a także 
usprawnienie prac kontrolowanej jednostki; 

2) kontrolę zarządczą – w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi 
ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań 
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy; 

3) informacja zarządcza – to taka informacja (słowna lub pisemna), która ma 
wpływ na proces podejmowania decyzji. Może tę decyzję powodować, 
wymuszać lub modyfikować. Nie skupia się na sprawach sensu stricto 
finansowych. Obejmuje swym zakresem całokształt pracy urzędu; 

4) kontrola wewnętrzna i zewnętrzna – prowadzona w urzędzie gminy 
i jednostkach organizacyjnych gminy jest działalnością, której celem jest 
wspieranie wójta i kierowników jednostek organizacyjnych w realizacji celów 
i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności 
doradcze; 

5) zalecenie pokontrolne – jest to polecenie podjęcia działania zmierzającego 
do usunięcia nieprawidłowości, niezgodności z normami prawnymi, 
regulaminami lub instrukcjami; 

6) wniosek pokontrolny – jest to propozycja wprowadzenia zmiany 
w kontrolowanej jednostce, mająca na celu usprawnienie lub poprawę jej 
organizacji pracy; 
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7) pojęcie procedury oznacza takie zaprogramowanie przez kierownictwo 
pracy urzędu w instrukcjach i regulaminach wewnętrznych, aby 
postępowanie urzędników samorządowych było zgodne nie tylko 
z obowiązującymi ustawowymi regulacjami prawnymi, lecz również ze 
standardami kontroli; 

8) procedury obowiązujące w urzędzie nazywa się procedurami kontroli. 
Należy je rozumieć w dwojakim znaczeniu: 
a) jest to zaprogramowany przez kierownictwo jednostki (w obowiązującej 

instrukcji wewnętrznej lub regulaminie) sposób realizacji określonych 
zadań, stanowiący dla urzędników sposób postępowania, a dla osób 
kontrolujących procedurę kontroli, 

b) wielopoziomowa kontrola dowodu księgowego od celowości dokonania 
zakupu i sposobu jego dokonania – sprawdzenie pod względem 
merytorycznym (zastosowany tryb ustawy Prawo zamówień publicznych), 
poprzez przyjęcie mienia na stan urzędu, sprawdzenie dowodu pod 
względem formalno-rachunkowym, dokonanie kontroli przez głównego 
księgowego lub skarbnika gminy do zatwierdzenia wypłaty przez wójta 
lub osoby przez niego upoważnione.  

9) procedury finansowe – są to procedury wynikające bezpośrednio z ustawy 
o finansach publicznych i z ustawy o rachunkowości oraz wydanych na ich 
podstawie rozporządzeń wykonawczych; 

10) procedury okołofinansowe – są to procedury wskazane w innych niż 
finansowe aktach prawnych regulujących pracę samorządu. 

 

§ 3 
Każdy kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Żurawica zobowiązany jest 
do opracowania w formie pisemnej i stałego uaktualniania: 

1) procedur finansowych, 
2) procedur okołofinansowych. 

 

§ 4 
Kontrolę zarządczą sprawowaną przez wójta w urzędzie gminy i jej jednostkach 
organizacyjnych stanowią również: 

1) kontrola instytucjonalna realizowana przez RIO oraz NIK, w sytuacji 
kiedy prowadzi działania kontrolne na zlecenie organu wykonawczego 
samorządu gminy, 

2) kontrola finansowa sprawowana przez skarbnika gminy oraz głównych 
księgowych jednostek organizacyjnych gminy, 

3) kontrola funkcjonalna sprawowana przez osoby znajdujące się na 
stanowiskach kierowniczych oraz urzędników wyznaczonych do 
realizacji powierzonych zadań, 
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4) kontrola zarządcza sprawowana przez kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, 

5) kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, sprawowana przez urzędników 
wymienionych w § 10 niniejszego załącznika, 

6) samokontrola. 

 

§ 5 
Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 
2) skuteczności i efektywności działania; 
3) wiarygodności sprawozdań; 
4) ochrony zasobów; 
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 
7) zarządzania ryzykiem. 

 

§ 6 
Kontrola zarządcza powinna być: 
1) adekwatna – to znaczy zgodna z zasadami określonymi w obowiązujących 

aktach prawnych oraz z niniejszym regulaminem, dokładnie odpowiadająca 
założonym celom kontroli zarządczej, 

2) skuteczna – to znaczy, że postępowanie kontrolne powinno się zakończyć 
wydaniem zaleceń bądź wniosków pokontrolnych, 

3) efektywna – to znaczy, że kontrola ta powinna powodować osiąganie 
założonych celów. 

 

§ 7 
Podstawowe funkcje kontroli zarządczej to: 
1) sprawdzanie czy wydatki publiczne są dokonywane: 

a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
– uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
– optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 
b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 
c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań; 
2) porównanie stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami, 
3) ocenianie prawidłowości pracy, 
4) wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych. 
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§ 8 
Etapy postępowania kontrolnego, niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu, 
obejmują: 
1) porównanie stanu faktycznego (efektu) z założeniami oraz ze stanem 

określonym w normach prawnych, technicznych, regulaminach i instrukcjach 
postępowania, 

2) ustalenie nieprawidłowości, 
3) ustalenie przyczyn nieprawidłowości (obiektywnych – niezależnych od 

działania jednostki kontrolowanej, subiektywnych – zależnych od jej 
działania), 

5) omówienie wyników kontroli z kierownikiem kontrolowanej jednostki lub 
komórki organizacyjnej. 

 

§ 9 
1. Kontrola zarządcza zewnętrzna (w jednostkach organizacyjnych gminy) 

może być prowadzona jako: 
a) kompleksowa – obejmująca całokształt zasadniczych funkcji 

i statutowych zadań kontrolowanej jednostki; może być zlecana tylko 
przez wójta, 

b) problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia w jednej lub kilku 
kontrolowanych jednostkach, 

c) doraźna – rewizja, inspekcja, wynikająca z bieżącej pilnej potrzeby 
sprawdzenia stanu faktycznego, prowadzona w różnych kierunkach, 

d) sprawdzająca – stosowna do potrzeb, obejmująca ocenę stopnia realizacji 
zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku uprzednio 
prowadzonych kontroli; 

2. Kontrola zarządcza wewnętrzna obejmuje zakres wskazany w pkt 1, 
a dotyczy urzędu gminy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Przy analizowaniu kosztów dotyczących funkcjonowania wszystkich 
jednostek organizacyjnych można łączyć zakres kontroli wewnętrznej 
i zewnętrznej. 

 

§ 10 
Kontrolę zarządczą zewnętrzną i wewnętrzną sprawowaną przez wójta 
wykonywać mogą również: 
1) zastępca wójta, 
2) sekretarz gminy, 
3) skarbnik gminy, 
4) kierownicy komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością, 
5) pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych po wyznaczeniu przez wójta 

stosownym zarządzeniem, 
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7) podmioty zewnętrzne (również osoby fizyczne) na zasadzie zawarcia umowy 
cywilno–prawnej, upoważnione do tego przez wójta gminy, które zawodowo 
prowadzą działania kontrolne lub audytowi, specjaliści w zakresie określonej 
dziedziny wiedzy. 

 

§ 11 
1. W urzędzie do dnia 30 kwietnia każdego roku, opracowywany jest plan 

kontroli dotyczący bieżącego roku kalendarzowego, zawierający planowane 
czynności kontrolne do zrealizowania do końca marca roku następnego, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Propozycje do planu kontroli w zakresie kontroli finansowej formułuje 
skarbnik gminy, a w pozostałym zakresie sekretarz gminy, uwzględniając 
w tym zakresie wnioski i sugestie kierowników referatów i jednostek 
organizacyjnych urzędu, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych 
przedłożonych w formie ustnej lub pisemnej do skarbnika gminy lub 
sekretarza gminy. 

3. Plan kontroli zatwierdzany jest przez wójta. 
3. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli. 
4. Plan kontroli może być w każdym czasie zmieniony przez wójta w zakresie 

wynikającym z bieżących potrzeb i możliwości. 
5. Po zakończeniu realizacji planu kontroli do końca maja sporządza się 

informację o realizacji planu kontroli, która podlega zatwierdzeniu przez 
wójta. 

 

§ 12 
1. Przed przystąpieniem do kontroli, pracownicy mający ją przeprowadzić 

otrzymują tezy dotyczące kontroli, zawierające co najmniej: 
a) temat kontroli, 
b) cel i zadania kontroli, 
c) okres objęty kontrolą, 
d) podstawowe dokumenty podlegające badaniu, 
e) okres trwania badania, 
f) określenie podstawowych przepisów prawnych z zakresu kontroli. 

2. Po otrzymaniu tez dotyczących przedmiotu kontroli, pracownicy 
przygotowują się do kontroli poprzez zapoznanie się z obowiązującymi 
przepisami prawnymi oraz innymi normami i wyznaczeniami. 

 

§ 13 
1. Przeprowadzone czynności kontrolne należy udokumentować w postaci 

protokołu pokontrolnego. 
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2. Protokół z kontroli winien być sporządzony w ciągu 7 dni od dnia 
zakończenia kontroli. 

3. W przypadku braku uchybień, można odstąpić od sporządzenia protokołu 
i ograniczyć się do sporządzenia notatki służbowej. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostały stwierdzone uchybienia w działalności 
kontrolowanej jednostki, należy sporządzić zalecenia pokontrolne, które 
podpisuje wójt lub osoba przez niego upoważniona. 

5. W przypadku sformułowania w protokole uwag, wniosków bądź zaleceń 
pokontrolnych, oprócz osoby kontrolującej i kierownika jednostki 
kontrolowanej protokół przedkłada się do podpisu wójtowi lub osobie przez 
niego upoważnionej. Protokół traktowany jest w tym przypadku jako 
wystąpienie pokontrolne. 

6. Kopie protokołu wydaje się wszystkim zainteresowanym wymienionym 
w protokole. Fakt odbioru powinni oni potwierdzić poprzez złożenie 
podpisu. 

7. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu, 
składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. 

8. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej 
nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące 
i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację 
o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole. 

9. Kierownik kontrolowanej jednostki (lub komórki organizacyjnej urzędu) 
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, 
wykonać zalecenia pokontrolne, jak również pisemnie powiadomić wójta 
o podjętych działaniach. 

 

§ 14 
Protokół z kontroli powinien zawierać co najmniej: 
1) pełne brzmienie nazwy jednostki kontrolowanej, 
2) okres prowadzenia kontroli, 
3) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przeprowadzającego kontrolę 

oraz analogiczne dane pracowników udzielających wyjaśnień, 
4) określenie przedmiotu kontroli, 
5) termin poprzedniej kontroli i stopień realizacji zaleceń pokontrolnych, 
6) ustalenia z przebiegu kontroli, 
7) wzmiankę o prawie zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do treści 

protokołu w ciągu 7 dni od daty jego podpisania, 
8) wyszczególnienie załączników, 
9) określenie ilości egzemplarzy i podanie komu je dostarczono, 
10) miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpisy osób kontrolujących, 

kierownika jednostki kontrolowanej oraz wójta. 
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§ 15 
Stosuje się dwa tryby przeprowadzania kontroli: 
1) Tryb roboczy – kiedy wstępnie badamy obszar kontroli. Jeżeli nie stwierdzi 

się uchybień, błędów, nie przechodzi się do trybu protokolarnego. Sporządza 
się wtedy notatkę służbową dokumentującą przeprowadzenie kontroli; 

2) Tryb protokolarny – stosuje się w przypadku stwierdzenia błędów i nadużyć. 
Sprawdzenie obszaru kontroli i jej udokumentowanie realizuje się na zasadach 
kontroli instytucjonalnej. 

 

§ 16 
1. Książkę kontroli prowadzonych przez zewnętrzne, uprawnione do tego 

instytucje kontrolne (RIO, NIK, PIP, sanepid, straż pożarna itp.) prowadzi 
pracownik sekretariatu urzędu. 

2. Ma on obowiązek okazywania książki kontroli na każde żądanie osobom 
upoważnionym do dokonywania kontroli. 

 

§ 17 
Sekretarz gminy, jako koordynator kontroli zarządczej organizuje system 
kontroli zarządczej i sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania tego 
systemu i prawidłowością wykorzystywania sygnałów pochodzących 
z prowadzonych działań kontrolnych. 

 

§ 21 
1. Kontrola finansowa stanowi jeden z elementów kontroli zarządczej. 
2. Kontroli finansowej podlegają jednostki organizacyjne gminy. 
3. Koordynatorem działań z zakresu kontroli finansowej jest skarbnik gminy 

 

§ 22 
Kontrola finansowa obejmuje: 
1) przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań 

finansowych i dokonywania wydatków, 
2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie 

dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, 
zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków 
publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków 
publicznych, 

3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących 
procesów, o których mowa w pkt. 2. 
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§ 23 
Podstawowe kryteria doboru do kontroli finansowej ustala się na podstawie: 

a) analizy sprawozdań okresowych, 
b) analizy wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych przez kontrole 

instytucjonalne, 
c) konieczności przeprowadzenia kontroli krzyżowej (w urzędzie gminy 

i w innej jednostce organizacyjnej lub finansowanej albo 
dofinansowywanej z budżetu gminy), 

d) analizy wniosków jednostek podległych i nadzorowanych przez wójta 
o zwiększenie ich budżetu przekazanego do dyspozycji na podstawie 
planów finansowo-rzeczowych, 

e) otrzymanych dotacji o różnym charakterze (kontrola prawidłowości 
wykorzystania otrzymanej dotacji), 

f) innych informacji zarządczych z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego 
urzędu. 

 

§ 24 
1. W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji, wójt może powołać 

rzeczoznawcę lub biegłego rewidenta. 
2. Rzeczoznawca lub biegły rewident, powołany do udziału w czynnościach 

kontrolnych, otrzymuje wynagrodzenie wynikające z podpisanej umowy 
cywilno-prawnej. 

 

§ 25 
Jeżeli w toku kontroli okaże się, że potrzebne jest zbadanie zagadnień 
należących do właściwości rzeczowej organu kontroli specjalistycznej, 
kontrolujący ma obowiązek poinformować wójta o potrzebie sporządzenia 
wniosku do tego organu czy instytucji o udział w czynnościach kontrolnych lub 
jej przeprowadzenie. 

 

§ 26 
1. Kontrolujący jest uprawniony do wstępu oraz poruszania się na terenie 

jednostki kontrolowanej na podstawie upoważnienia podpisanego przez 
wójta lub osoby przez niego upoważnionej. 

2. Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz 
przepisom o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę 
państwową i służbową, obowiązującymi w jednostce kontrolowanej. 

3. Kontrolujący, w związku z wykonywaniem czynności objętych 
upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, jest zwolniony z obowiązku 
potwierdzania pobytu w jednostce kontrolowanej na blankiecie wyjazdu 
służbowego. 



Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Żurawica  
wprowadzony zarządzeniem nr 77/2007 z dnia 17.10.2007 r. Stan prawny na dzień 18.11.2014r.  

 38 z 41 38 

 
§ 27 

Pracownicy przeprowadzający czynności kontrolne winni być objęci 
systematycznym szkoleniem w ramach doskonalenia kadr administracji 
samorządowej. 

 
 


