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l PowadŻenie ełidencji dróg i drogoqgh obieków moslosfch
2. Pnwadzenie spnw ruiąznych Ż zdŻądaricm siocią d!óg gnlinn!Ćh położonyc]r w
eranicEch administacyjnych.
]' Powadz€nie spmwzwiąznych z UstaIaniem prŻcbiegu i Żali c7anien dlóg do kaleeorii

4' ws!óIdŻia]ane Że stfuowiskien pnĆy Żajnującym się gospodatką ńi.fuchofooaciami v
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PDwadzenie okesovlch kontroli sanu dróg. obiekó\'moslo$]'ch i Nnioskosanie
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]5 Pbwldz€nie kontrcli w akEsie 
'fkonyvanió 

oboviąŻku z$'arcia umo\'
ubezpiecŻenia budynków wclrodzących ł sklad gospodasnv rolnych Ór"7 w zakEsic
rvykon],waniaobowiqzkuubezpiecŻcniaodpołicrt7ialnościc]'\Li]ncr]olnikó\.
36' RealiŻacia 7adań B)'nika]ących z uśa{! ozapobicga|iu Mrkotr1żnii \ Ż.ktesic uprw
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Do z.krsu dzi' l' ni. sta. owiŚk! p rlcy ds' ohslugi Rxdy n!lcł|
].vykonyMnie Żado Żwiąanych z []'bommi: Prez]rdenu LP. do lalldmcntu RP i
Ptrlmentu Eufupcjskiego, ćLEndani krujo$fni i ]okalnyn i. slmorŻ.nu Eybialńego]
samo'ządu fu ieszkańców. ławników ludowrĆb'
' ohnuga j treldJino_biUIouJ Ę_oJ MlE:l'e' K'ln'!'' o'Iar 7J' }]'e
plzyeotosmi. poŚicdŻeń Rady i Końisji.
3' olncowyŃanie ma1e ałó$'z obmd Rady i Konis.ji oiaz prŻ-ckaŻ}uanie jch
odpÓvicdnifu iedDos&om i nadzórnad ich rcalj7rcia'
4 ' zapesni en ie ten j nowcgo plzcdslawienia rad n yfr malc.i aló $ będących teńalem
obńd Rad], Mieiskjcj oteKofujgii'
j' Prcwadzenie {jcsiru uchŃal Rady i (onrisji. lvnioskó\' i opinji(u7 ńlc.pdacjii

6' cŻu\fuie fud leminoił]m załaMianjcm wnioskó$. opnrii i intcrpclac.ji'
7' Koordynowanie sprarr ŻtviąZnyĆh Ż lP]gotovanjefo plojektó$ aktów plawnych oraz
rcŻslrŻygnięć *'dańych przez Radę i jej orBany'

8. PoboĆ tcchńjczń! prŻy opńcolvyvlniu projek1ó$ planóivpżcv Rady iKomisjiomz
ińlońorvanie ainte.csoweycb o zadeiach wynikająct.h Ź uchs alonyclr plogtmów

9' org iŻoymie ł zalEsie wskMnyn pź!Ż l{adę pi7.porvadznia konsu]tmji
społccnych nad projektem lozstrzygnięć poddauyclr konsullacii olu podlrvanie
sFikół do wiadomości publichcj.
10' opmcoływanic inlomacj], occn i vńioskó1v. w s7ĆŻeEóIności doty.zącycn
slkorzrslania opi]riio Miosklch Konrisii prŻcz orga ry. do klór!Ćh b)_lj- onĆ kiĆrovane]
pńwidlorvości i lemrinowości realizacji jnterpelacjj i lvnjoskó{ radnlclr
l ] ' cnMnic md Żabeu pieckniem pmw rodntch. a w szcŻ.gólnoścj rYynilrEjqc}clr z
oclmny śosunku pra.y radnycń i prrygolowanie poj.l{ńw decvzii u ttch spras.ch.
koodynacia spHw ŹwiąŻanych Ż dyruro\'anień ]!dn]th.
l2. Temjnołe przesyllnie uchu'al Rad} do wojewody (rv lrybic nalzoru)
l]. wspólpńcaZkomórkamjorganizacyinymiisanod7icln!ń1jslanouiskanriDracyw
U'ędzic w zaktsi€ prŻek'yrvania uchqa] Itady JÓ rca]iZcji.do ZinriesrcŻenias
Biulcqnjc lnfomacji rublicznej ofu do publjkacji (uch]val slnnowiąc!_ch pra$o

l 4' vsPólpmca z olgemi smorŻądu micszlańców Golcdwami [ Żakresie Śpń\v
7dtr7Jżonych w statucie gminy do sladczej \Yhści{ośĆi Rad')'
l 5. PrcNadzrie Żbioru plrepisów lEwa nriejscowego i udoslqrniańie do powsćchnego

I6' Pr7cchołlaaie oświadczeń o strie ń]ająlko$ń ńdn}ch'
l 7. Plowadzenie Ejeffu skarg i rvnioslrów wply{ ai.lcyulr od ob!ł'arcli do Rady
] 8' Pro$'adŻcDic spraw ŻwiąŻfi}ch Ż nada$anien ł lulów prz.Ż Radę Miejslrą:

',Honoros]'ob'vatel Kal usŻyna''. ..zsluŻony dla Gńjny Kaluszłn'''
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Do z'kre.u dzialani. 9r!nołi!}ń !racy dŚ. oĘlnizacyjno_kldrorvy.h i ośłiarolTch

Ęądowej i su!olŻą']Ó$'ej
przlpGów prawntĆh orcluórv rvladz) oraz.dminislńcJi
oru wspó]działanid prĄ' rł'ł k ony{lni u Żadań trynikliqcrch Ż

2' obslugo spodQń BunnistrŻa Ż micykdńcami. wlym Żebńń wiejskich
3. Ewidenciońoqanie iwsPóldzia]anic p'.y śalizacji snioskós Żgl aŚzanych \' lmkc je
}Tboróv do organórv samoiządD njes^ańcół om2 inńych sp(trkań Ż ]nieszkańcami

4' wspóldzia]anie2e stanowiskienr pEcy ds' obslugi Rdd)i \,liejskiej lv realiŻacji zdań
7'iąanych Ż ł]rborafui Ptzydenta RP. do Parlamenru' doParlanrcnlu Eutopelslicgo.
sańorŻądu t€Ątorialnego j oĘanów smoiŹądu nries^ańcó*'. rvrboru lownikół
)qtloĘcl o'Ł 

'oĄ''nomio"o l n.mjoL)n'' l l" 'a lDn 
''5' współd'alfuie przy zalalrvianiu wniośló\' i nrt€rpe|acii fudnych

6' PlowMŻ.nie Śpraw zwjązmyĆh z podzialcnr na solcdwa jsEa\ $hysów. Ęraanie
opinii o znianicnŹw mjcjscowości'
7' lrowadzcnie spńw Biązanycb Ż odŻnaĆ7onimi pdislwo$]ńi'
8' orgmiŻowańie załatwiania skatg i wnioskól' obywaleli ljĆÓ\.nych do RlmGtu a.
proNadzenie re cslru slorg i wńiosków.
9. wspólpńca z s ckreteu em przy opracoł'}Nan nL prej.l tórv akfua] i7acj i r€gu laDr inu
o.ganiacyjneco l J'ędu'
l0 Pmwadzenie spm$' kadrow],ch praĆÓwni kó\' U rZędU op]<jelNników
iednośck olgaDi ncyj n ych omjny. a N szc7.gólnośĆi:
l/ prowad7.ni. akl ÓsoborYych rv/w pnco\'nikó*'.

2/Plorvadrnic sprał Zviąznnych 7 dysc}pliną pra.t' odpoNiedzialnością Po.ządko\Ą
pmcoMikół. wyró'nifuien. Mgadzanicm'
3/wspól.Liałanie z sekrctarŻcn prŻy opracowywariu i,LtualiŻ.ci j 7akE*jw czynności.

dla po9cŻcgólDtch śanowkk pncy *'Ur7łdzie.
4/ Prowdzenie spm{' EnlÓwyĆh i cmcrylalnych pracoMików U.7ędU'
5/ PńWdrenic spraw dotycząc} ch pqzawania rycŻałów naUży$2nic wlasnych
pojMdów do celów slużboNYch

6/ PŃrvadzenic cwidencji i 7bjoru ulowaa d] udŻi€lonych prŻez Burnristrz do
sykonlTmia zadań D.z!z pracoMrikór' ]vjego inicnnl'
7/ Prorva&enie spra]v 7wią?eych z zatudn ian iem u' l łzq d zjc śtŻ] Śt'W i
pE)jnrol'an jcm Plalt]rkańiów
8/ organiŻowanie na potrŻeby U.zędu prac inlen ncyjnyc! i roh{n publicŻĄch
fi|arooNa]ych Żc śrÓdtó\' lilrarŚorvyclr lowialos.go (]'ędu Pncy'
9/ Zapcmienie pńwidloB]cl snnDków BHP oź sprarv Śocjllno_b!.v-vch

l l.Zaopatrlvanie pracownikós $ odŻież oĆhmnDą i loboc7ą. środk] med]cŻnc /aplec2ka/
oraz pro$'adzenie rozlicrcń'
1 2 ' ProwadŻcń iĆ spńw z zkresie ośsiaty. bqdąc'Ćh R lonpelencj i o Banu pbtadŻącego. w

l ) lro$dzenie spraw zsiąanyĆh 2 powierśnienr stlnosńka dvrcklora sŻkoN lub
pl.Lo$kio.q'a owcr.

2) PŹygotowyw rie prcjektu opinii w spraviĆ powicrzcnia fub odNolania ze
stanowiska rviccd'tkloD lub innego slanowiskakicrcwniĆ7cgo placóivki

3) Pro wadzen je całokszla]lu sp mł Żrv iąznvĆh Ż pńccdurą Nańsn
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za\od0Nc!0 nłr/\cieli
.]) PlŻ]!ol.*l\2ńie ]nń.Jcii77rkr.{joś!]al\i.DoUZ.br.r{łDlp|o\Mdz..eg.

iorgarunaJzon'
5) 

^naLi7a 

jÓPinnnY]nie ark!s7y o.g.D]zacl' n!clr szlćl j].d{a\otr\ch' qimn'ru].l

a] wspólpr.ca Ż d]rckt'r 1j\/ól i pllcdszkola \ zalrtsje ś|.l\.rgx.r/xcljD'ch.
7) \\'Ikon!*'xńje/!dJ'i7uią7anlch7ldm7iric.rKil1i Nx!!l\ci.laiElblnr}

3) Prl.lgokNv\rDredo|iun]c01.ci z\infin.j Ż t$7..i.n] ] L\nl|! 1
i P]/clszllllanien placó$ek ośtr jalo\]'! l

9] Pn\M7cnic s]Ę\ z\iąŻ.n!.h Z.olsŻl!]cdi.tr] iLlojlon.lLłj.D lJ\odo\1 n

l0) Wvkln]\ra ic 2da'i Z\iązln]lh l Dn\x!Żeniem srJl.n j ]n!n !.ii ołYjator]
]l) Ko.rdYnlcil dzialan placós.l o$\ j.toN] ch Ż\qŻil\l l / Po/\s|lJnjem

ZelnęlZn)ch Źód.] fi ńińso\ań l i.h d7ixlxhl]ścj
l] ProNdŻ.trj. sp ł Ż}laŻm]!h Z p.Ż\rn|\xn].nr n\pcnlió\ ]/.]sillln\ sŻko]n]'.h
lcŻnionr na pods.\]c n{rN1 o \](oDe.ś\r!1] Ór' I)]/]gl!\\\\i lj. ploj.kln$ d..rŻjL
l.l' lł!\adŻcnic stra\ /\iv!u)ch /Jo\o/cni.n] uurió\ (h sZ.o
]j wsPóId7ja}anie } /nk]esjc t$.]7en]3. t.7eks71ilcinja ]]ik\'i(li.l pubLllŻo]ch /,kłldól
oPicki o\ohcj o'unadJ\luiJ inr ŚJ!(u
l7 lrlygoto\]\'lnjc projcktól E!_!ri!rół pLotjlikl].Ż!].lr. ZdnNot]\cr oBZ!
ch{mlterze stolcc7nvnr. ukien'.k.*2nl.h.ltrzecn]d/jałliie uhGNl ]N'khcŻcnjtr

t..". p r,.,.\,'....."Lji.''1

l8 Kooldynola|i. s!ra\ Ż /!kre{L ..gań lZx.j i d/i]lxl'aJścil'o lIl]]j.
l9 lło\yadz.ni. c\id.nc]r j.{)'ucji lulfu]
- \\l 1,,. i,.r i,;Ll, /t- ,'
l Zalrsje lealjzacji zadlji nl'..7lpo\szcchni.n ! n]fur'm]]]cji j.cb!.n! {l/iedzr.błJ

]l 7JtelIienje.dno\j.dnjch \"'unllnr d7rlł||iJ i o,l.j! lliLrl ot].j |(L]]i.ŻD.i
::.K o \' e,' ' . rrll,
(l!lin]'oriz l$.lŻ.!lcÓ ptllcdnjch \lNrLós nx(criJ!\ oł.clIr LyIr.lr do jcj v\Bj u
2]'\!spóld2jlhńio7fghi,].jJnrj.kh'bi].rslr. n\)n1i\/JL]:si.l]o\r7cdrrjan!

]4]'17\go!^\]l'lnje]]rcjekfuopij]i]\sp]r\ić]].\.llIixi.łl.]aIiaKonr.Dd.nh

25 lrz]_9olo\-ll'iDi.proi.k{uopnrii\'splaNi.Dianol.n]aiz\alDidlj|Ż.!!no\iskl
ki.r.Niikx P.{Pnhkn

st5

l)ozlkrcsu dziłllnia shno]visk! prł.) ds' lt'nc.lłĘjno !d'ninŃtrr.\jnrch i obslugi
nlforn'aĄ cZnei n'leż] n sŻclególności:

2'Pjo\"dzcnicsDri!kaDcclir]n]ch7goiIielj.\L]ukci(Lxn!.]r']jDl'nacż!clchdo
plDkukaD.c]al}ijlc!.'\s7c7cgć]ności p]!$ld7cnje lcieŚlu ]y7.s]'].l $ \\ajaft.h i
h.lfudŻa.].hPrŻ]'iJlo\aniĆPisn\]J]dnudlbcŻpośtdnio{lokxo!.]Jii l l/.l](
l'ek'!$x.je ](.fustond.ncji trJĆo\Ynjko]. 7g.d.]e / J.](.lJc]ł \flr Jjjcko'.s]].łdcDcli'
!dbi. ni. kor.snond.nrji z pouzl!



] \\ 
'k.n]Nanie 

Ćl)nn.ścL 7\]Ąz.IIch 7 P'zcs]'lk.!rinr\ljli. d...l/!n\n 7\fa.xńje
bcŻZ\łocŻnL.dos)Nc} ush_!ipo.zful.j LLlb plŻ.s]]a t h./N\.dn i d.l]Jścn\.9o

] oL]nugncentrlli 1elel'onjc7n.i lłzę!lj 7r.r3sjan c Iicc7łci sloso\!l).lr p1ŻcŻor.!x.\ Gni'l] i\ L j/.lZi. \lj.isli]n'
proladŻenie ich le]eŚru
a.Prc|UDr.L.t.ak(ć$pla!n}chjllN]pism.2nLN]!n!ht((u|1i!cho\.r]Pll\]d7enie

7 ZaoFat)\anicPrrco\nikól \ naLeill\ leclrnicŻ.o bioo\..j!7 l]/h./dnie !ę 7
7Jk pj.nYchmatclialó{'
8\r:e*śFó]lrla.\7sckreixl7rfuisllilbnikień7alr\nicnie\}lścr\.!.ozniko\a|iL
pnrjc\/.^ó bnro\llh i splzę'u'
9Ąk]!llj7rciłjnao'n.ci\lljcs7in'\'.rnatab]icn.Ll09lo.z.D\\\i.J/il.icLl/|durna

L0 W)pos.żfnie staro\łhk pL..) \ 1.chni.7D. UjządŻ.nj. orxŻ ptn] .j/l/.o Lrnfu\)ch

ll' P]o*i.z.ni. spla\ Ż\i4Żrn\ch Z diplxtrJdlj i ('L.]\|!lł \p'l.!L L rlełl
l2'lłolłt]{anie |rxco\Tikó\ \ nrlt]ixlr e[nolLxc] n. łL] uŻ\lx .go sprŻllu
Fo\d/cnio e\idenlji \)(1.\Jn]ch mJLelilló\ łonelN\ dl nllkrr.i
l] Pjo]vid7-cnic .l Żnbczpl|.Ż. il prŻ..i\\poziN{._!. ( LLŻ /.
]'1 Pi.\ad7cni.c\Lidcn.ji Nllosx7.n]a mnrj.Ś7cz.'i l]j'zcdun]l/ gń|ln]Jurln Le nirn
tj lło\YlJŻ.nicst.xn llj'an]ch7I].ś\ixdlnorcn \lrJlY.l/nolliDodpisl\ obecDolli
Bumił'7!. \I]vi.rd7an cnr 7!odnośc] kon idokuDrcntt' o \! n.]cl]
lat '\'L'ś'e a1'.''' i1r'/'l d''.''''\ / '' 

'l) Wst{jłP callonró anriorelnila!rin\Dlj l]./cJ \ /!krc\j.laŻi.]xnia\iąZąc]ch
\!!śicli \ spm$ic plŻv_lo lo $a!ia d okunr.!t.. ]do plŻ.lrrŻatin dt x.!hiqtro1

2] l)rZ\j'no\Uiedolmre!Llciiz]]os,!/.3óhr\.hl.nr.Iorlx!]1!\jn\.h'
zab.ł.c7cD].' FlŻ..lro\\Mn c o'xz I.\.d,.nici.j.\ d.n! .

]) lłŻeplo\ldzaD c sk.ntun] d.klDre|1llji:
'1) Ldoslcpni! . pvc!l'!\ynd.j do[uDrcnt..ri:
5) hricjo\?nic hmlLo\an,a dok!n.f1a.ln carcrnlxlDr' orxT trJzixl\ i.i L.mi\rjnrnl

6) Pr7]_9oio]rati. nr.(ci.loN.lch \l n]ch do]]'z.kJlnra Nl/ixl\ ].hplz.kaŻaniLl
do \rłrś.i$ego a'!hn\trDr Pan{\o\.so

]7 w]l.n]\nic !l]nnościl]n Lail!!lhŻ LoLl.NnL poJ.po\lnli1!]ljhrc30 nrjcdl\
Nr)].r: t.7\jou]Jnje |j!n Śądo\\ch P]7)jn1.\anjd Prnn sxnl|\\!h \ \1PJJk
n]!]no7.ośc]doleczen]iichldrslto\i\ i.g.]nk'\cu/lnljlykJ x lr\i.j/!n].
ogłos,cr]o nano\icnfu kulalola' oc!7elul jkonxYnicleJ r \'a ]].l1 .ra7i r]d]
l8. L]dzic]ani. inńn! aci ] i.le].santo ] . s0oŚ]b e zllJl\rieDiJ s]]r]\\' \\da\mi. dnkól N

l9' AdnrnrhtL.c a Bfulcl]'Du llrfo nlciiPUblic,|.i.\\ ]hl/rllaDj. z pos7cz.góhr!nri
Ja.orriskafujp'źc!\l7rlre\ierd.{ęt.]!iixnrfD naci plh]iczlcr \ l]JP ]e

]r]. $' ŻalLesie in1'onn.()Li
]) wspóldŻiżrlalj. w Ża[fusjc \dźa . |o\\ch 1cchniL iroŻ\L]łli]i j.ń' ]al!.Żn].]r

lc rr/: dlJkoonniko\anirsie rnler.\rolnr rlnTldrD J,.r1 . .lrr.nicznl \

i) obsluga cl.(tro|i.Żd.I lkrz]Dki podi\cŻt'i'
b) .].khnic7ne d.Ę./xo]e \nl xdr.sal.nr obn !! ljt7tr../n.g.

((\rhliko$rhr.!oJ Fod|i\u cl.l,tonic/n.co



c) Żapewnicnic dostępu do ]rneńeLu i pocŻty elektt.niĆ7jej na stanowiskach pracy ł
d) udŻiclańie Wspdcia pmcownilrom urŻędu 7 7akrcsu korzyŚali. 7 syslemós
oper&yjnych' wlaścnvcgo uątkowmia sprŻętL. !'drażania nou'ych piograńów i ich

2) PŻesyłanic drogą elektonicŻną aków prawa ńicjscoleso ce]cm Nhlikacjiw
Dziennika.h Lł7ędo\!yĆh wojewódzlła Mlzo*ieckicBo

3 ) wspóIdzialmie Ż ad fu i n i'tatoiĆ m sysl.foóN nnbrńllycznych $ pzednr iocie
administosmja sieciąinlomalycznąoraz ba7anri danych s!śĆn&V będqcyclr w
UŹyLlÓwaniu U'ędu. wszcćgól'rości]
a) piowadzenie ervidencji sprzętu infomratyczncgo. urządŻ.ń w.hod74cyct ]V jego
sk]ad orż u'ykowhych oplogfulowań:
b)pPyj'nowanie i zel.szmic awarii systemu' sprzętL oraz konseNaĆji:
L\/Jsżlie Dpol'l"bo$a1J na 'rndl.lJ /-b.'pF. a "'e' 'l!/.l-c:
d) gospodeÓwanic spŹęl.nj ińfomalycŻn],ń w !r4dzie. \spóldzialanic z Refmlen
l.nM,U\)m r'././cgo'loś-io'l|!.L'Ico'Tlotl a' p'4|r|'v J''J a)n

4) Rcdaeosfuie i altua]izĆi,stfuny inlernclovci UrŻldu:
5) WspóldŻialfuje Ż poszczególnymi slłnoliskamiprdcy l t]r4dzie ożjednosikatri

organizĆyjńvmi eminy w ZakeŚie poŻyskiwlnia inlbnac] jdo 7fu1jeszĆania na
slronie irxenretoNei Urzedu.

$26

I. Do z'kregud'inhnil pclnońocnika ds roaviązywnnia p.obltmlnv alkoholorrfch

l. wykonywanie Zdań na ŹcczlwolzeniailŻmacnianiclokahcikoaliciilrŻcź$oścj'
2' vspó]pńM z sądani oraz organmi ściceja i s'niaru spo\Yiedln\ ości v 7akEsie
loŻMąŻywania pńblenów alkoholo\ryćh'
3' PrłgotoĘTmie pmjeklu gminnego proglmu mŻNiązywania !fublceów
alkoholoivch p.zy vsti'pBcy z cminńąKofi isją RoNiąŻysania ljoLrlcmów
Alkoholo\ry.h omz kooldynoyanie dzia]ań zviąŻanych Zjego reaLi7acją po uchrmlenju

,l'|Źygotowywanie d{yzii 7.^?lających na spżedaż napojó[ aLkobolo$lch
5' PŹyeotowylvmie proiekt'{ uch{2] w sprawie UŚalenia liczbv p nktiw sp'.daży
napojów awieńjąclch posyżej.l'5 % al koholu ore określeni a 1a5ad usyluoq'anja mjcjsc

ó' wspólpraca zjednośkami otgfuizacyjnyni i org 
'z.cjlmi 

poreŻąJo{ylui prŻy
lo.r.ą-)uJn! Żaś'_A pd(''atll 'polP.. f ' u ljrl 

' 
J'( ń' 'i'

7.PńqadŹenie spraN 
^ 

iązanycb Ż ńŻ8iąz'wanień Żjlwi\l Palologii spoleczlej olaz
wspóId'alonie wlyn zakesie z Policją

8' obs]uea cninnei Komisji Ro7wią4Tania Problemó]v Allolrolosl'.h'
Il'Doż.krBudzi'l.ni!Śtlnołjlklprlcyds..l'illalnÓśoigośpodlr.Żdn!l.ży:
w akesie er'idencji dzia}ałrości gospoddcuej:
I ' Pżygolołfwanie zświadc7'cń o wp isie do ewidencj i d' ałalnośc i eospodarcu cj.
2' l)okonyweie aifu we wljsie do ewidcno.ji dŻjala]ńośĆi gospodecŻcj'
L w)krcia ic $pi Ldocu der-J' d/;a.ino cisnsFdJ! ej.
l' .f v"d/' rie f_l ś ru ! s der.] d/i.Ja'n^'!| /^'nodJ!/(i
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' 
7aNiidfunilnic lr]lścis]ch .l_canó\ fu]ńjnj\l.Jcii p!bli!/n.j \ |uic tot/ię.iJ
{ado.arśĆj o \}'kon]1M|iu dŻidlł] ]ścjgospodlrcŻej nic7g.dnj. z plŻcpisanrj J51!rYy.
l lak,|o l'l!Żie Ś\icldzenia /xgr.re.jr4.!fubŻdlo\viJ niobe4]i..z.'nNaPolś1ao]a
s?kód nrajĄtko\ryĆh \ /|!car)clr fuaniaftch Lub mru\/e]]a śro !\Lskl ( \\niku
\tL 't\r ' l!

6 PLz]jno\Yanic\Mfuskrn\oYpkd.l.7ą.]RFGo\..x,,_.loJz.oidcnL)il!c\jn]'chhb
akfual]7J.!rn]ch d.1].7ącycl] NlI,i przclrxŻ]\lo]. L!h do \ !Ś.]\\ch tr|7cdó1r'

7 PLzvgo1o\]LvlnjtZ!śL\ildczcńnot\jcd7ilł.!chdrrr/.z]rlOlL.\trl.|.iidzt]alDośc]

3 \\)'ko.]\a ecŻ!Dnoś.]F]no.nr./.\d]/Śrvxn\ch z D o\.'d^|i.ir (]ilo{.!o R.jennL
SądoLgo' polc!ai:!!]ch Ia /aPeln]ennL

l' \!]ądud.P.]skidjKlJs)fikaci lrzialal]rości.
2/ doJcpu d. lr/qliolwclr ]'omllarz] \nioskól'
]1infoń1łĆjj.\1\otościoplalisposobjcichtrisŻ.Żrni(
4] ńnn]nacii o l]aścnvości nrjcjs.o\a.i sa3ós re]ellN!d]
9Re]ljl]cia,adiń *rnik.ijcrchŻ sla\] prl\t d/ixłllnolci !ospod!]./.
]0'\r'spólFaca7!.djniotańrjnn\!]d/ĄĆ\nr d7jal.]D.sć !osp!|!'{/.]n! t.r.nie lniD} \
przcJnIio. jc I)romoqi pIZedsiębiorczości'
]l Pr.lad7enic sp.arvz]viaz! ].]l2linl. olo\nicnr llrs.\i5l' \ sz.zcgób]ości
1] ol_!aniŻacja h.ndh na u]go\'jskJch lg /xs l UŚli o|1ch rv R.!lLx nirrj.. organiZo\alie
pl". bdcnij/lc)'in\clrna hlgoNjskłdr
2'l\'d/.(N.Iie |roc'v ink.s.nló\! 1areo\Ńlir!Zllcrlule i.h/rnkli nx]ezr.ścj'
/łp.\uielie pLl\idlos.śc] n.bor u.llal! 1ir _qo|. j

\r7

DÓ7'dlńP.lnomo.nikads'ochron\n'Ibrnlacjiniejiłn]ch.ll.Ź\nszcŻegljlnoś.i:
1 

'/r|c\nieuieochon) 
iDfonnaci fi.ia(n\. r.

] ochj.nasrslclró\ i sjc!i lcIci]llnttxl]cŻn]chj Zapegni.n]c o.]toń)' lil!c,nej Fd \lLr !u'rcrjrtj
4 Ko.l.oLa ochronv i''nnnacji lriejn\n]clr o Z pŁeŚrŻe_!0j. ]ł/c]ri\i\ |.Ćhn']ie l)ch

j.opuco\nnie|lanuo.hron]'j.dn.{kiolg.n]7xĆ!a.e]]i 7.].Śl]]..!o[.liz.c]j
ó sŻkolc icpBloMlkó\lzalresieoclrfun\ inlomrrllinic]!\nfd1

st3

Do7'd!ń dninhtratornBeZDie.Ż.t]st|lInforma.iinllrł1 n sZ.l.góln0śli:
] 7'PĆ\nieniebeŻpiecŻeńŚ$ada|}ch.sobo\]ch\ slncilj. rnlorn]ll\c7łf|).
2 P',ccnlnzia]ani. dos{rnoo!ci .\')b nicuPfu\ n iln] !]l Jo\):]ennl'\ r|j'-Vil prz.Nar7aÓe

] wtll1 /.n]l \ lroie i l.nlnh plŻeŚIze_luił ''lnłlukcji7xrŻ.d/hix \]nenrenr
]ntonnnl].zn]nsh]żąc]'nrJoplŻ.l$xrŻ.nnL !l].h!\obo\]!h/c\/L/..óhrInr
u$z_!lędDjeD cnj \-]njogó* be/tj..7.]isN! r.ltrnra.i j''

t,.,,,i

5 ltdejnroł?lie ualrclrmjasoql'ch dzja]ai nr l7ecz o.hn)n]- da jllr \ l]]/)|.dku
nanśzcni. usta\r! o oĆhfunic Jlnl.h oj)bo\].h
ó ło\raJ7enje elidencii osób zalrudnion}ch pŻ] prz.l\\aLŻrlju du\!rosobo\Ych'



$29

Do ad!ń Adniniśtralor! systemu należy zapeNnicnjc praiłidlo*€po fułkcionowmia
s)stmu teleinl'omatyczncgo olłŻ prrcstŹeseia Żasad i w}nagań beŻpiecŻeńsN'a.
pżcwid7jńychdlasystemu teleinformat].ŻncEo'

$30

Do zakresu dzidlDia rvoźnej należy wszcEgólności:
I wykonywanie cÓdziemie w dni robocr prac poŹądkorych poleg jącYch nl:
I)odkulzanjud}nvanówiwyk|ad2indyveov!Ćh,opn]Żnianiukoszó\j\]noszenicśmieci.
ściefurie na no ko /myc ił porvieŹchni podló g w pokd ach hi uroq !c h. na k lakc sĆ hodowej

2)ulEynŃiu w czystości blnló\ biurck ]Śołól':
]) urrŻyńaniu w cŻysLości toa]ct'
2' amykanic ponicsz.zcń biurowych ore budynlu na {vtŚkic Ża.rki' po uprŻednim
ŚpawdEnŃ zmknję.ia okift i q]'ląĆ7.nia odbiońików prądJ
3' Raz w lygodniu ścicranic ku'U Ź a,rapclóv ÓkicńńyĆh iŚ7al:
4' Raz w nicsiącu ń'Ćie druwj. odkurzanie ściM. doklldne Umycic ] zapaŚovmie podlóg.
k]a&i schodowej i korylaŹy'
5. DM ra7ł iv roku utrycie ]Yszystkich okien rv budynku Urzędu.
ó. Dbalość o kwial' majdujące się łeMątŹ i na z$0ą1rz budynkn UŹędu'
7' Utrzynywmie cŻyslÓści i cstctyki ńa ZwnąlrŻ budyńku'
8. zin1owe utżłmanie sclrodó\'i lercnu pŹcd budynkicnr Użęd!'
9' wykonya\'anje inn-\,ch polcceń bc7rośEdniego pt7-cłożonego

'A 
ll

Do uakr.su dziallnia kicro{cy sanochodu cięźarorycgo nalcz} i\szc-gólności:
l ' UlŹynanie w staicj eotowości bojowcj sxmochodó*'eaśric7ych
2 wytony1vanie obowiąŻkó$ kjeńwcy ońz prŻlstżeganic lcrnnró$ prŻeproMdznia
lrzeg]ądóB tcchnic7nych poi.zdów
]' wykonywanie konseMacji sam oc hodó]v tolecaj ące i na {rmjanic Ó L.iu w silniku' myciu
pojŁdóv,spmłd2an lunkĆjono$ania poy.Żególny.hnechlniŻmó\ł. djcdoPuŚzc7enic do
gwalto*nego pogoBzenia się stanu technicznego. lakolanie pllnu.
4. Pono*nic le]nej odpowiedŻialności ńalcrialn.i a s7kody po]vsllle rY powielzonym
nr ien iu /sam ochodu stmżackiceol spowodowane n icd ba hlq€m ' b m kic'n n.lczytq

ś' t'/e.U^cffle bśJd bhn podl7a 
' 
\] l01] v o1iJ ''Jrfus!l

$12

obslugę pm]vnąUuędu pro$a'lziqbrana kanceldna lralvnł la podsla\']c umovT c'avihro'

$13

wpń{lda Śię naslępującąsymbolikę prŻy aako\laniU akl pveŻ fla.owników
poszczególnych komóEk oĘani2cyjnych w UrŻedŻic:
l. Zastęlca BnmisMa _ z^ll

76



3 RĆlerat Finansoł'], _ ljPR
4 Użąd stann cyivilnego $ zakEsic spraił:

1)Użąd slmu c]rwilnego Usc
2) sianolvisko pracy ds. ob}ryatclskicn i obbnnyĆh so()j. Stanowisko!r&v ds. obslnsi Rad_\, luiejsHeJ ORM

6' slanowisko pmc} ds' oig&iŻlĆ}'in._kadÓfyclr i oś\!i!lo$.tĆh oK{)
7. Slanowisko prac,v ds. obsl!'gi sdkrerarillu isprav adrrinisra.rj,r\ch OSA
8' RefeEl lnwBlycji i RÓŹlvÓiu j

l)Ki€rcwnik Refłafu ' slŃo*isko Facy ds' inNcsttcji i Zfodljeń publicznych _

PIR
2)stmowisko pńcy ds. fundusry i proerfu!ós ponocorvJĆh ońz ru^du gminy -
3) stanowisko Pmcy ds. gospodarki prŻcŚŹ.nncj ożŻdro_!o\Dicsra-oPD
4) shno$'iskoliacy ds loĘodłtj nierucho'nościami' kon nllńoj

i ponoĆjien1ińy NKP
5) slanowisko pńĆy ds' ochrony ślodoYiska ilolnicnya Ros

9' PelnonocŃk dŚ' ń^'iązyavania lroblen]ów alkohololw.h PA7
]0' stano]visko pracy ds' crvid.ncii dzia]alń.śĆj gospod!rcŻ.eJ'l'lx;

v. zrs'dy i tryb poŃęporrani' prł opracosTsaIju i w}d!N!.iu aktówprawnvch

$ 1.1

l ' Na podstawie uprawnicń Uslawovtch lł,dŻj. i Buńjslrzol i plĄsl el]e pńwo
slanosienia ałro$ pDva miejscorvego obowiąru ąc]!b n! lorolio (;fojny

2' AktaniplaMyni wbzumieniu nilieiszego ltcgnlaminu sąuch\'aly Rldy oEz
a[ądzria BurnŃŹa'

] Rada iBumistrz mogą$ydarvać przepisy po'ądkolc..icŻclije! b nicŻbqdne dla
ocltony życia lub Żdto*'ja ob}$'ateli oraz dla 7apcvi]cnia por',4dku. spokoiu i
bczpieczeńslwa publiĆ7ńĆgo'

4' Tryb Podejńowalia p.apisów gni]rnychoBzjch oglasz.nic okNśl. sbturGfujnr'
5' PrZt opraĆo*lvwan]u plojek6 aktól pM]vnych Josuje się 7lsxd! leĆhńiki

pnwodavczej, ofu!ślolcj wpżcpjsłch szczcgóhDclr'
ó' Pńjekly aklówprawn'ch pod N7€lędcn ncĄ1or!.7h],]n iredlkc]inym opncoMją

wlaściwc tclcńty lub j e dnos tki olganiŻacyj ne z_{odDi e Ż us.lonyrn 7xkresefu Zadań'
? Do lroiekfu akru prawnego snDo być za]ączone uzas&ltic]1i. N\ Ńni aj ąc e celowÓść

lub potzebę]eeo s-adańia
8 opncoqr!łfue aklr pn$nc nic mogą pÓntarŻać plŻcpi\nv /a\dńyoh w aklach

pnwD}ch p o$zcchni e obo wjązuj ą.ych ani zarvierać p.slano\|i.ń l]kaczjących
poz gianjĆc ulos'żnieni!ustaNo\ego

9 Projekly aklóv pr.wnych $!nngai. Żaopiniowania pod {7glqdcD praMyn i
redatcyinym pżez ladcę plawńeAo.

sl5

]' Reje$ zdlŻądreń BurmistŹa prusadzi stanol'jsko prac-v ds olgłnizei l
kadrc\rch i oświa1ou'-vch'

2 Rejeśr udrwal Rad], Miejskiei KalrNz'na prorud7jśano\Yhko pmc'ds'obs]ugi



s36

l ' w utzędzic frmtcjonuje konfola zarŻ4dca.
2' luikjonowmic adctNańcj. sl(ulcczńcj i eftklywnej konlmli 7''ądcŻej w Uuędzie

3' systcm lontoli zżądcŻej tNorŻą poceduly \twrę llzne. le gu lańl ińy. i nsfuk cje.
łl4ycaą załresy oborviązkóE upraqTień i odPoNicdzjaliości pra!Ós'ńików. a lakŻe
ime dokMenly w€Mętraą qŻnaczające sFosob' I)ostęlDweia { Uz-ędzie.
4' wykonmje ]rontbli zażądczj Śbnowią wszlkic mcĆhaniar) kontruli v'Żakresic

l) Żgodności dŻiałalDości z pŹepisani pnwa ofu reEulaciamj*€Nn9lrznymj'
2) efeklIvności i skutccŻności Ealizmji Żadań'
3) operacii fi nansovf,cń i gospodarĆzyĆh.
4) syŚ.nów informatyĆ-ych.
5.Dzialania w akresje monitorormnia i koodynacii systcnN koŃ.li 2e74]ĆĄ
podejmLlje Bumht' lŃ osoba &ialająca napodstarvic peJnomoc|ic$v! udzielonego
PŹeŻBurniŚtz tv lÓmie scfu n.i.
ó' Tryb i szcuególowe asady plzeplorvadzfuia dzjllań (onkohr'\ch' ltdcjno*€nych N
'nbrh \' r'F 

' 
ż''7ąÓ.Źe o Je( ż 1rd'(b { 7J''ądż. a B/ n 'I ''

? ' Na stanołisku plac' ds. organ i zacyj no'kad rosfc h i ośw]!ro\r5 dr pb{ad zom Fst
.,Ksią'ka końlroli ŻeMgtlŻnych"'

vI'oreanizaCjad7ialalnoici IUnnńlnuj

vII. ztŚ'd! DodDi$Nlnit nisn i d.cy7ji

$17

Bu rmistrz osobiści e D odDisu ie:
]. al7ądrcnia ' dcc]Żrc. lcgulaminy \'er'nę1rzne'
2 lisna Żwiązane z repic7cnlofanienr cminy na ze\nątŻ
3. |isna Żawiemiące oświMĆŻcnie w.lis Żakiesie biczą.cj d',łxhośoiGńfuy'
4. Uńowyo pracę z lracownikani UBędu orazu kien]rvnikam icdnoslck

oĘaniucyinych ominY.
5. ljdzielMic pnĆoNnikon k& porŻądkowyĆh.
6. wnioski o nad an ie odznac zeń pańgL]łoł'ych
7 P. nono(''icl\J Upo\J' el'jdoożJJ''ż'\]'Et ''t ''\ . ' 

p{m]
qfzn acznj ące osoby U pmwn jonc do podej nrovan ia cz]'n nośc i z zakrcsu pnwa pracy
wobec pracownikó\' (ł7rdu'

8' odpowiedŻi na intcip.lacjc posclskie oż tvnioski i inloQclacjc radńych'
o Odpovied/. nr.\trgi irio'U Mo /on. doUpedr.
10. Odlovicdzi na zaleenia pokontrolnc.
] l ' DecyŻj e adńitiŚt@yjne Ż ŹaliEsu adńinisuacji pub]io2nej. do klółĆh rvydania w

jego nnieniu nie upolvźnil pracownikół Utzędu'

Ni3

]' Zastępca Bumislrza, sekretarz. skaónik podpisujądokument' ip sma w raneh
posiadańych lon]pĆtcńcij j udziclontch im upoważnicń]./rlj Dlc Śą żatŻeżone do



2 w pż'?adku nicobeĆności BlmiŚlŹa. zanępca podpisuic {sŻysLie pisma,
związanc z bieŻąĆ'hi spra$ani cńint'
Koreslondencję w sprlwic tocŻąĆcgo się pośępo(tni! polpi$'jc sckretar7.
kiercmik rel'cratu lub \ nmach udzielorcgo 0posdŻnieuilpńc.\|ik na
śldodzieln}m sBno\aiskl prac!

śj9
t.Pracosnj.} przygolowując)' plojetly phn. $ lynr deqŻi rdminiŚncyjnych pamfują
je zafiievcŻając (neu'kko j inrię' Ś ułisko sluŻbo\. i |. lel.ldu) Óa końa Ekiu
pfujeklu dokument' 7le\€J son)'
2'lrojekty u.hirat. za7a!2ń. unóv wjńny byó parafo$.ane p'cŻ fulct p8[nego'

110

l ' B!ńi strz może U pÓ waŻni ć pńco wni k órv Urzędu l ub ki en,wn ikórv j ednostek
olganizrc}jnych do wydawania w'cgo ifuieniu decy7ji adminGrnc}jntĆh Ż zakesu
adbin ktaĆj i lulrl iczn cj. zaśl! ńdczlli i alatvia|ja spfu\'

Uoo 'ł ic1|a o l' ''ll
i cwidcÓcj ono} anc ńa slano$]sku pmc y ds. d rgań i zac yj uo ']Ladro lwc h i ośsiatowyĆh
]'Udzicleie upo$'aŁrień nie ogranjcza pfurv BunnistLza do podejnn^\2nia de.y7'ijw

Żaklesjc ldziełmego npoważnionia'
4. Upoł!żnion' pracołnili Fdpisujc pŃna pÓd liÓĆŻdlirl z po\ lŻnjenia BumŃrŻa
(jnrię i nevisko olaŻ Śanolvhko nużlose)

\'lu' Pr'ck!ą!anic shnowisk nr!.\

ł4]

I'sltovhka pncy {'Ulzędzic Micjskin podleeająpżekaŻysxDiu \ lbnnie Eltokolu

2 Prolokól Żd!$'cu o _ odbiorcŹy połinien zawierać:
l/ oznaczcnie slŃowhka prŻokżu.jącego i trc]dującetsU.
2/ v]'lż dokuńenlów i innych pźedmbl v podlc_!.j.c) Ćll pżekazaniu.
]/ uvagi o ilości spor2ądŻonych prcloko]óv' j jcn adresańv '
4/ podphy prŻek.uliąĆego i pzejmuiąccgo'

3' PŻekazys ie shńorvht odbywa sję $ ob.cnościsekElaża'
4' lrctok.ly z p.zekazyluri. ewidcnĆiono\,aŃ sąna ŚxDoskkL' s' or_!ani2c)'ijt
k.dmv]Ćh i ośrvialołlch o@ sllnorisku' któEgo prŻclQzdnic dol\c7v
5. Nad7órn.d prawjd]ou.yn prŻekazysnn]cm steosisk pruo'\'spra\łljl sckrelaż

lx' o'€!niŻ'cj' pŹyj novani!' .ozpatĘYania iŻnIIlwi'ni' ind]ayidU'lnych spra$
obyrvlteli ornz skarg j s njoskól

$'r2

I ' Zasady i tryb poslępomria Że sprawatr] łniesionymi prŻe7 obyldcli do Urzędu
rcgufuią (odekś poslępowMia adminjs1mcyjltgo,InsLnllL'ił kanceiaryj.a. okEślona
Rozpo'ądŻonien Prc7csa Rady Minhtów zdnia 13 ()rcznj!2o]l r rv srrlarvie instŃĆ]i
lą'(ś J]i l''"Jn'l'u.h'/fu''\..t \\ló-o'\ Jt' ł / i'' ful'1| \ r'''vk'' cd''-el'



ałresu dzialańja fuchi*órv Żołlado*'yc[ a lakŻc prżJpist szcŻcgól]re zzkrcsu
zo]alwieyĆh spraw ońZ dolyczące o rBan'acj i. p.zyj nroNa n 

j! . ro2pat' wania i Żałalwiania
skaq i Miosków obyrvateli.
2. PiacoMicy UŹędu Żobowiązań i są do sp.a{ncgo i !Żclc]nego loŻpaf' wan ia
indyividualrych spńw obyMteli kierując się prrpisami piawa omz zasadami wspól'łcia

]. odlosied'alność 2 temińowc i lrawidlove Zdlalwianie ]Ddy$idMlnyĆh spńw
obywale li po n oszĄ Pracovnicy zgodnic Ż u*rl oń'ńi zakresanr i o bo \'jalk ó]v'
4.NadŻóIikoodynacjędzjal&ikonóEkorganizacyjnychUŹcd {2ltsieualalwiania
nrd}Tiduhyc! spmw ob]rlvateli. w tyń zv]aŚZcza skal! i \'ijosk(n\ sprarł1ic setĘlarŻ'

$,rl

1' lrŻy 2alatviMiu indywidualnycb spnw E2co\'nicy (ł7łdu sąnbowiązani do:
I/UdŻielaniainfonnacji nicŻbędnych prŻy Żalatviani dmci sp]nl\ i vajaśnjcnia teści
Óbotviązującyclr prŻepisó$.
2/Inlbmot|ia zaintcrcsowanych o stanie 2alaNviĆnir iĆh spńrv!.
3/ Po*'iadonienia o przedlu:Żeniu temin(iw Dzśrłsnięcia sprawt rY pżypadłu
zistnienia bkicj koniecŻności'

2' Inleiesanci mająprawo uzyskać infomcię v lomicpŃĆhncj' u(nei. 
'e]efonichej,ralsowej lub clckrcnjcznej.

$41

I'Bumht7 pzYjmujc inleEsantów w spEwach
l / ind ysidoal nyc h w kaŻd]' rvlorek lygodnja rv godzj.lch

]!ska{ iłniosków \'każdy \to!c( tygoduia po godzinach tln ) UŹędu
od sodz. 15.10 do 16.30.

2 zsĘpca BumiŚiŻa l'yjhujĆ ińtdńsańlós'w spńrvaĆh]
l/ind}vidu..lńych !v każdą środę tygodnia s' godzinach

2/skdgi tniosków rvkażdąśrcdętytsodnia posodzjnach pmc] tiŻcdu
od godŻ l5'30do l6'j0'

j' w pŹypadkunieobecności RumisLŹa lubjego Żasrq!Ćt skajgii snioski okEślon€
w p(1 l i2 plzyjnuje sekretarz w godzinach uuędowlnia'

4' Pobstali p8cÓsnicy UrzęduprŻyimLljąobywateli Nsplawach ind!\$dlalnych
codziemie w sodzinach urT4dowania.

s1s

].skalgii Nnioskińogąb)ć wnoszore pisenrnie. tclc_!rafic7n c. za pon1.cą lclcl]rksu 1ub

uŚhie do pńtokołu. a kkżc 72 ponocą innyth środków koD]uńikllji e]eklnniczncj prrez
eleklronicŻną stŹyńke lodawcŻą'
2.skargi i Mjoski zgbszoneushie' p.złjnnlie się sporzad/aąc prolokólprz}ięĆia. v kLóryn
zarvicra się ich Lreść' Pńlokó] powinien być podpisany przez wnos7ąceeo spBwę ofu
pEyjnującego z8łoszcnie'
] Śl'!g i \n'o.(' vI\k5 "." do l'lcd l lo,t' ]' l'J]JILi.]'ł

1/ Rada w sprawach dolycŹącyĆh dżialalńośĆi Bufi1jstrŻa i Kierosnikós gmjnnych
iednostek orsbizeyinych,



2/ Burnristz- ]v slrawac! dotycŻącyĆh zadań śłlizo\antch Pl7e7 L rąl]

4' Kwa]ifikacji sklrg i Miostów do|onuje siq sLosoMie do7a*jnei t njch teści Żgodnie Ż
p'leplvr Ą7itlj Vlllloo.t'u po' ęoorlnlJ ]dl1inl-k.'!)'r''c '
s'skegij wnioski Ż]oż-one przcz obywatcli podegaj ą nieŻ[locznie $idcncji w Banże

6'Rejesf skaĘ i Mioskórv $llyNających do UrŻędu lodlcga] ących rczp.lrŻennl !rŻśŻ Radę
pfu\adŻi pra.ownik na stanovisku pracy ds' obdugi Ra{l) '
7'Rcjcśr skeg i wnioŚkó$ r'!ł}wającycn do u'ęd! lodlelal ącyclr roŻpJt7aniu FŻez
bumisl@ prowadzi pracolvnik na ślnolviskullacy ds. ollani72c\jno k drcqlclr i

8' Po arejstrołani! Śkargę lub qnioset plzekMLlic się do alalN c|i. rvg slaśĆnvości
wymczon)m ad.esatom.

$16

l. Pracownjct odpoNicdzialni 72 za]alłi.njo slllgi pol]jnśn]c])i! 
^j7uknl 

l'nicj
zarva y.b zMaca]ąska.gę uTazzcllością nratcrialó$ do\odoLv\ch pmcoMjkoNi
prosadzącemu .wjdĆńĆ]ę sk g irmioskó$'
2' odpowic&i ńa skargi i wnioski podphu]c BumislrŻ'
]' Inlormacj. o Żalatwieiu skar! jvdoskós są przed*l.dlne l' o(rcsa.h ioĆŻnrch na

$47

l'Na stanowiskach placy p.o]tdz-ona jest svidcuci. łr]'1yczn!Ćh pub]ikacji pMŚÓsych
doLJ'cącyĆh dziala]ności ominy. wg zakre 7.c7oNego spn\)
2.odpoviedzin. publikacje lJtlycae udziclanc $ N ciqgu fiiesiąca od oiiz]mania.
vŻględDie powzięcia $'iadorości o odPo]vied.iej Publikacji fu b nnoń\cncii

Postano$icni, koń.o$e

zobovjąŻuic się Pacowników l]i7ędq dÓ Żnpo7nania siq 7 tdścjąnini.is7.go RcgulMinu.
zmianyninicjszegoreg!laminudokonujesię]vlormicprzcNdzi!n.id]ai.gonadańia.
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