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Nadaję RcBulmin org.ńiŻŃyjny Użędu Miejskic_{. \ (ah$7''nie. w brŻfoieniu
Śl owiącym zlącznik do n in iciszcgo zfŻądŻ. nid

Ś2

wszlstkic upoważnienia i pclnonocnictv' rvydane na rrodnawj. Reeullminu
olgan'ac}jlrego UrŻędu MiejskiĆgo w KalLLs4nie' sJio}iącego zal.lznik do
ZarŻądŻcnia Nr ]0/05 Rumisla Klluszpa Ż lnia 19 \i.rpni! 2005 r' $ sp.a$ie
nadeia Rceu]aninu organizcyjnego t]rzęd! Miejskieg. q' KllusŻynie ( 2 pófi.
zmianmi) pozoslalq v mocv.

s3

wykonmic ŻarżądŻćńiapot'ieran sekjetarzos j

Z.rz4dzenie N.820ll
BurbistE' l(żlus7łn!

? dnia 2l lutego 20lli
rv spmłic nidatri! Rcgulaninu org nizłc}anćAo t]rŻędu Mjcjskicgo

rv Kalus2.r ni.

Nalodśawie ad' ]3 usl.2 usla\) z dni.8 ularcn l990 fu(l . sln)ot7ndŻjĆ gnjnnynr
(Dz' U' z2001I. NI I42, poŻ l59l zpóżn A1) zava!7l ]. Ń m{9puie]

$4

Z dniem wejścia s Życie niniejszeeo zażądŻcnia lrc! nbc 
^ 

7r]dŻenia Bumistra

|) N! 30/05 z dnia 19 sieĘnia 2005 I Ń spLl\ie ixdanja Regulfu1ińu
ofgoizeyjnego Uzędu Mjeiskjcso l K0hErynic:

r) Nr ó610ó Ż dnia 29 grudnia 2006 r N \lr' nje znrjany RegulminD
orgmjzmyjnego UŹqdu MiĆjŚlricgo !, Kiłus7j,,,niĆ:

' 
Nr 7/07z dnia I0 kŃetnia 2007r' rv spr.l'ic ari.n]'R._!!]ajninuorgldiacyjnego
UŹędu Mie]skiego s' Kałusł'nici

4) NI 7'08 Ż dnia 2? fialĆa 2008 l ' s]]n\je 7nr]an], Regulminu
o€aniacyjnego Ur7.ęd! Micjskic8o N Kahu7-!n ic:

' 
Nr ]9/08 z dnia 29 paŹdziernika 2008 l \ \nl\ie 1nriant RcBulalinu

o rgan izlcyj nceo UŻędl Miejskie8o w KxlNzlnl.:
6) Nr2/10zdnia4stycmia 20l0r w sprllvie /miań) R.gu]anliN oĘmizmyjjEgo

UŹędu Mieiskiceo w KaIŃzyń]c:



l

\\5

w 4/cie Ż dniem l m.ta]l)]

,1li



Żaląc,nil. do 7.Ł1d2cńiaNr 8,20l
BUlrIisozi K!łuŚŻyna
/ dtrl2l LLŃgo 20] ] r'

Regulamin OrganizacyjnY
Urzędu Miejskicgo rY Kaluszvnie

ril

Rcguhrnr orcaniacyjny UŹędu MiejŚticgo w Kanśz\nie' ̂ \xdlJnlci "Reeulaninem'

l 'Żadania i asady dzia]ania !Źędu.
2 

' 
za sady ki eroqania Urzędeń.

]'slruktuĘ oleanizaĆyjną Uźędu '
4 7akk\! dzial 

'a 
tomorck org Zac}|n)!h U?ędtr'

''dsaÓy' _]b p AĘp.\fu a p;,vonl-'o!)śJ u' \\'.'{'' 1l'w \ Il''q I'h'
6' orsaniację dŻialalnrśc' koŃrolnej.
7. asad! podlis}Tani! phń i decyzji.
8. or4lasanreeanow sk nra.)
o olelr.za,ję'plzyno"a'ii'o/oaĘw'nici/'l $'il Ć' J '''lla '' '' at
Óbw'aleli oŹ skars i wniosków

j.Referacie - mLeży pŹez to roŻumieć "dPosl.dn. rcti lt l(b sm'"l7'cIneŚanovislo

s2

llcłfuć w Regulaninie bcz blizgego określcnia jcs ]no{d Ó:

l.ominie _ ńależy przez to tozumieć G'ninę Kalus2ln'
: Rad.e _ ndl' z\ oż(' 'o m/ 1!. RaLę M'.th ęiJ'/:
rllćd/e na\'iDIe_lo o/ń cc t]r'.qJ \'4 e '\' \l.J'' '''
,l'gń'....,-.oi, s* .'.o' s.lreld"u 1l.''h''l' _ l l' n''''"'Ul'mił
"i""J"a.l"'n"_']"L" ra",-fu. ZaŚ9pcę Burmist7r Kaluszvna sckJela% Miejskiego'

6'Jednostcc orgeizacyjnej - mleł p'fż to rom Ę. ]cJl, {l' 'lgxn zi.y]nJ Ulsorzonądo

l. zldania izŃ.dy dzirtln Uż|dt

iNr

l UrĄdjeŚt iednostką oiganiŻźcyjną pŹy pońocy klóBj Rtnn|slr'Ż ]akoorgan
ukonascz\ real'zu]e admiJ ońiny'

"l .r,l p"":a":o'poalr. uJo'e os]N tol ||j l'dl"Ę'l
: i,J"uiu.ęł"r''.'^.xJlJśljf'adę' 'Źrc'' 

' '1''' b' ' tls ]'0Kallyy1



s4

1' UŹąd realizujc zdania publ ic zne o znaczeni u lokalńlm :

] ) slsne wynikające Ż uslav]' o sańo'4dŻic gminnlh' inrvch Dstaw, p.apisów
*ykonalvcŻycb do usla$'. stafufu cminy Kałuszln. uchs'al Rady.

2) zlecone 2 zaltsu adninistmcji rądovej na nrocy uśaw,
]) pÓwierbne Ż za!rcŚu ,dninisaacj i ądołtj na podstasie porczumień Ż oĘemi tq

4) 7Źdania Ź Żatrcsu wlaśĆiwÓści imych jednostek sanorądu teryLorialnego
/sojewódaM. powiatu, innych gńin/ na moc-v porczumień z lymi jednosl\ańi'

2' U!ąd działa ń podśawie :
i)us|avyŻ dni.8 mNa 1990 r' o smoządzie gninnym (tj'dz' U'Nr]42z200] !'.

pa?.|59! zpóżj'?fr')'
2) Sl,afutu Gniny (aluszyni
3) niniejszego Regulaminu j

4) imych prŻepisóy pla$'a'

s5

]. UPądjesl p.acodlwcądla zatrudńio.ych x nim pra.o\'nikó*'.
2 slal6 pErhy placoqDików UrŻędu. ich prasa i oborviązki okrcśla uŚawa o praco$litach
smoŹądoNycb Ż duia 2l listoPada2008 r' oraz inne pPepisy p!au'a'
]. PorŻądek servnęlŹny i .zas pncy ljżędu orŹ z$iąZfue Ż lyn pn$'a i obowivki

prłcÓdavcy i praoovników Ólleśla Regul.mh Pncy Urzędn Miejskiego w knŚzynie'

A6

l ' w swoich dzia]aniach Urząd kieruje się Żasadani pMŃolŻądności, pnwdy obi€klywnej,
ĆzymegÓ udŻia]u slron w pÓstę]jÓwaniu orr nvzględnia inrcres spol€cay' s]usay inleles
obysateli' aDetia el'ektyme dzialanie plzy łfkorzysanin leclnik ińlomalyczn'ch'
popraaia komunikację Żes!ęlrzĘ i weMętrhą
2. D la poplaqł j akości świadcfun ych Ld ug t ub liĆzn ycb i prŻe irŻystośc i prĆedur
admjnislracyjnych. inlcrcsaDtom udostępnilne są $ poslaci papiercwej v sjedzibje l'tędu
i w poseci elektronicaej na strcnie in€lreloqej UŹędu karly infomacyjne i druki
fomuitrzy do sPraw złalwianych w Ur4dzic'
3 ' Dzialalność U rzędu j esl j as'ną 2 ŻastŻeżenien w}j ątków wy nika iąc'ch Ż odtębnych

ll. z'\',]y łierolabił untdem

$7

] ' Kierownik'€n Urzędu jcs Burnislrz'
2' lUdcjonorvmi€ Urzędu Ópicm się na zsadach jednoosbowego kiemwniclwą
slużboBego podpou ąd* owan ia . podzialu czynnościiind!$'idlalnej odpowiedzialności zd

3. BumistŹ kiduje pncą UrŻędu osobiścic' pŹy pomocy zaslępcy BUrńisIr2. sek€taŹa i
skaibnika, kórzy ponos74 odposjedu jalność przcd Bnrnisftzen Ża realjŻację naloŹonych



4' Zaśępca Burmisrzą sek.€tarz i skarbnik wspófuczeshicŻą w kielovlniu lłŻęden
{ zakreŚic o|tcślorłń rv uśawaclr. PŹepkach ł]rkonałtzłĆlr' stafucic cnin!'
ńinidjszynr Re8ulaminie i lpoważnicniaĆh Buińist7i
5' w prŻypadku poivic'enia pżez Rumistra n&]7-oru nnd EaliŻ&ią okrdślouyclr Żadali
Zastępcy BnnnistrŻa lub sckrctat7orvi pracołnic! a vykon!{anie nalożnnych Żadfu]
odpowiadail wobcc lYch osób.
6Burmis1rz jcŚ prŻclożonvnr alruddonycb w Ur4dzie pra.orynikó\ oĘz kicrownikó{
gninn)th r.dńoslek o4lanizac}inrlh'

Ś8

l'Dozadłń i kobp.rencjj Burhisrrzż n'lt4' $ Ś2.'tgliIności:
l\ Kieo dnebie/acJn śpmv' 1 Gń1r' P!'"7e n' nF !ll'' alnąr/:
2) Wykonywanie Żadm orgmu slkdnawcago cfoinyij) Wykon'ł2nie zadb jalśo organ podlt*oły omin)':
4) P'.dkladaŃe llÓjektórv uchrrtl RadŻie|
5) okEślenic sposobn s'kon}\'mia uchwal Rady popżez m. ii.: {skdl]lfuie nldkórv

nnańso*}'ch i rzeczołych koniecznvĆh do il]końania. ushlanic hainonogmmu ich
ta]Dlcji' $'Żnaczanie osób Ódpowiedzialuycn a \ykoDatrjc nchu2ly lubjej
poszc7cBóhrych clcnentów:

6) Pżedkładanie nas$jmh Rady sprawoz.lań Ż $fkonania uch\al R!dy:
7) wj-konywanic budżltu Gńn1l:
8) ogldsanje uchMl budż.to!)ch isPmso7'rlań z ich rcal zacji:
9) Cospodaru*anienic.icn komunalnrm:
] 0) Ki.ro{aie pra.ą Użadul
l l) wydalMnic Żaźąd?eń:
l2) W) dawuie prŻcpiŚów pÓrŻądkolq ch:
l]) w'kony$'mie upiałnień 7Nict7chnikaslużborłero } sos!ńku d. pracolvników

Lj'qdu or' kić]olvników gńinn!.h.i.dnÓŚlok orgańiZĆyinych|
I4)cospodaroŃnnie środkfuni na *}na8rodzenia pracorvnjkórv UŻędu oLu nuyli

bęĄcymi N dyspozycji kifu'nika l.łzędnl
]5)Uslaleie ŻkeŚóN cŻymości dlapoŚ7Ć7cgólńyĆh Mnołjsk prcl N UżqdŻic:
1ó) Zapewnieni€ fuŃcjonowmja kontoli aządcrej:
]ł\rrydNunie decyzij adminisracyjnyĆh w ]ńdtwidualn],ch spra$aĆh 2 zakresu

adninhtacii public7ncj onz udzielanie upoNażnic]i do rDda\lanid ]v ssoin nnieliu

]8)Udzielaniepelnomocnict$'wspnlaohmleŻącycbdo$'-vląoŻnejkonpelencji

]g)Rozslrzyganie spoinl końpelenclntcn pomięd4 k.mó&anji olgańżaĆiiyńi

20) Udzicl,niĆ odposicd7ina wnioski i ńlcĘclacjc scnltoró{' posIó\r. pisna
kierownjkóq'cen1raln€i itelenosej adfuiiistrcji 

'ądoMj. 
ŻdPtunia o@ ińteaelacjc

2l)Udzielaic odpowicdzi na \ł!st@jeni! pokonlrolńe]
22) skladanic ośrviadczcnia soli { spENach ZwiąZań]'Ćh z plołldzenien bieżącej

działalności Gminy:
23)vykonysanie złdań szelaobrony cynvi]ńej omjny otazorgani7owańie akcji

niowniczych l' plzypadku klęsk Żywiolovlcl i kdNlrof rV Żakesie aądŻania
kryŻyŚou.go j oĆhońy ludnościj



24) wytonyMnic imycb 7addi astżeżonyĆh do kompelenĆji Bunnista pŻepńmi
prava i uchwalami Rady Miejskicj.

2 ' BD rnistŹ spnł uj e bcżpośr€dni n adzó. n ad dzialalnoś. ią:
l) zótęlcy Burmisrzą

i) Skarbnilo i Refer.tu linansowego.
4) RĆfc.aLu ]nwestycji i Roeoju.
5) s lanowiska pmcy ds 

' olgmizacr/ino_ kadro wyc h ] oś$'ialo\\c lr.
6r srr' owistd nr.y J- otsllciRadJ.
7) stanowiska pracy ds. kfucelfuyjno_ adninislncyjnych i obslugi infomalyĆznej.

3. Bufuislż b€zpośEdnio nldŻofuje pracę Zakladu oospodarkj Konn ralncj w Kałusz'nie'

$9

l. zastęPca BumŃl'a !Źl Nykonywannl adań działa q zakroŚic spmrv po*'ieżonych
pŻez Bumistża i po.osi pl2ed nin Ódpolviedzialność'
2' Zaslępca Bumisltza \' cŻsie nieob.cności Bunistlza rqtonuie zadan]a zwią7mc

/ bPżJtJn.isFalm' !n' ł
3' DoŻ'kreśu dzialania z$topc' Bu.mis!Źa naleŻy rv 9cćgólnośĆi;

l) Nad7oloMie spr6w Gfuiny z zakresu pomocy spoleczncj. oĆhtońy Żdrcwia. oświalY.

2) zapsmicnie lealizacji !Śalqi zakańych w nchrvalon)'ch pżcŻ Rada Mjejską
planach, progranac]! Egulaminach 7 załresu nldzoroRan!Ćh s!ra\'oEz ich

]) opracowywnie Prognoz' analiz spraNo7nm z Żałresu nadbllBanych sFaw.
]' zaśępca Bumislrza nad7ofuje bezpośEdnio pracę

l) Ulzędu stańu cywi]nego|
2) ś.ĘÓs''k'p'&Jd''śL'd.nlIidli'l ro.'g'^P'J: -/cJ
3] Pelnonrocnika ds' m2wiąŻywania problenós alkolroloqch
4) jednostek orBańi?&inrh gminy:

n) ośrodka PÓn1ocy spolecmej }v khszJnic]
b) s*ól Podslarvołl/cl w (afuszynie i NÓwych GrosŻLlch
c) Ginnlam Publiczncgo w Kafus7łnie:
d) Prf,ds*ol.PublicŻncgo w Kaluzynie:
e) Domu Kultury w Kaluszynie;
0 Biblioteki PublicŻnej w KduŚŹ'niel
g) smodzielnego Publicaego zoŻ_u PrŹlohodni opieki Zdto*otnej w Katuszynie.

4' PrŹy qtkonyw iu za.lań zótępc! Bumistza dziala w 8leicaĆh ok eślonych
ninicjszyb Egulan1ińeńońzpelnonocniclwamj jupoważjjenianri udziclonymi pi7.7

$10

]' sckrctlrz ł}konuj€ zad$ia i konFlencj. okrcślone pŹez BurDjstż!.
2' Do adań sckrctarz należy w s7cagó]ńości:

1) Zape$'nieńie warunków orBanizacyjnych j leclnicznlch sp.a\ Dego llnkcjonowania
UiŹędU. Nvożenie \arunków uspnmiająĆych aŹądani. i podnosŻenie.iakości

2) oll&olvysanie ptojcktów Reeulafoinu o.ganimcyj nc8o i il]ńyĆh ałóry
regulujących aunkciÓnowańie Użędu oĘz i.h zmiani



]) PrzygotoNywanieprojektól'7akresówc7ymości dla poszlzcgólnych Śanorvśk
pncy po uprzcdliń u7aodnieniu Ż Rnńrńl.zcm i kierÓs kami rel.eratóv /dotvc7v
p4ns''i'ol -óljcll''-o 'l\' l'cl {. 

'{'1'..lq ''''. e'ea'
4) o.ganizos'eic iplano$anjc piaĆy lłzędu. Ż!{Żględnienień db!łości ovłaścisą

obs] ugę ob} w-ale li. spravn), Ó biĆg dokuDentów. lem ino$'ojć Żalatwiani a spra{|5) oĘmizotvanieprctokolamego przc(az}wańia slfuowiskpncyl'UŹęd7ie]
ó) spmvlwańie nadzofu nad W}aściq}m i t.minorvynr |ozpafyrvanien skaĘ i

''1io nu .br...e'rpo..r.d doB, r, 1 r
7) Zape*nienie lcnninowego i pmwid]owego p''colowan i! plzez !mco[ | ikó\'

fiale a]ó$ n ic7będn yc h d o $lkon]rwania Zadań pźez oraany cniny]
8) Nadzórmd pń\idlov]'n Fr7]golo]Van]cm n.lciaIótr m pot.zebr staIYch t<o]nis]i

9) NadzorowŃie spraw7wiąanych z udoslepnidńiÓń inlomaĆji r'ub]icŻncj:
l 0) Koodynrcja i olganiacja rcaliŻacj i 7adań 

^viązan]tb 
2 \l}bonm]. reaerendami

I l) Koordynmja sy$emu kontmli 7ź'ądĆćj fuŃc]onującĆgÓ wl]r2ędŻie:
]2) vykon'łanie kontroli w 7'krcśie ł-vkonyNa.ia czynności kance]arljnrth. a9'

sTŻogjlności temino} o!Ći i Prawidlosoj.i za]aNiania spras' () byrł?Icli w lł7-ędzie
o@ inn}ch stosownic do upo]vaŻn ien ja udaćlonelo p Źe2 B unniŚrz.:

l]) NadŻorc$anjc dyscy']iny pracY { Ur2d7iei
I4)Nadzór md wykonlrvaniem cŻyn.ośĆj kancelaD' n)th:
L 5 ) PloNad7cni e sp.arv zwiąŻ.Ą_ ch 2 d oś k oDale em kad!
]6) PŻygotoNanie dokumenbcji z$'iąŻancj z mbÓrem k'nd)dató* naNohrc

sbno wjska urzęd ni.2Ć o.aŻ uadŻorcł?n ic spns związln) ci1 2 proced u rą nabor! j

l7) orgfuizo\anic slDŻby przr,lotolawcze]:
13) orsa Żowańic jpżepnwadŻanic cehnru kończ4ccgo sl!żbę pżyPotoNas9ą:
la'Pl/\/^o\J\'Ż1f|'lelial l oir I L ' ' l ''' 

' ' ' 'pracowÓikól' ZalrudniońJ.h \l lłzędzic:
20)Prowadzenjc spraw złiążalvch z ocblonąpźeciilożaro\ą' nalcżącvch do

kompelencii oniny ora7 wspóldziałdrie Ż ŻDądcń ocholnjcz]'ch straŻy Pożańvch i
Jednoslkańi osP:

2l)KoordynaĆJa]vstólpracycmint ŻÓre,n]zacjami pozaPądo*}mi i slo(dźysŻeniani'
w ŚzcŻcgólności pŹ]rgololr}rYlnir nrojeklów proEżfoó]V wspólpaĆy.
o. ' 'ił'i'' 

' 
d/l

22)PŹyjnro$aDie ustnyĆh ośwjadczeń osl.lnicj \roli spadkÓd.$cy
]. Prcładzenic imych spąw 6Dinv \ł zakresiclo*ierz-onynr przo B!.nislża'
4. seb€larzsprałlje hezpośrcdli mdŻót nad placąrvoŹnej i kicrołcy konscrwalÓra
sanoclodó w Ś.ażacki Ćlr

I ll
l.skatbnik *lkonuje zadalia i kÓnpelo.clc określone prŻez l]Llftisn7a' z U$Żględiic|ie'n
pr7.pisół szzĆgóło}ych. dot}.7ąc-rrch prnł i ohoNivkóq'e]ówncgo księgowceo budŻetu'
2'DoŻ'ddń sklrbnikł nżlÓ'y w szcŻcBólności:

l) NadŹoorvarie i końtrolarelljzaĆii budżcfu GnnlY.
2) NadzorowmiĆ {laścnłego unalenia i reaL]zacjidochodó\' ghinyj) P'-ek'łłoie pracorvnikom UrzęduÓr'kielÓMikomjcdnoslek organiŻmyjnych

ctrihy\''lrcm}clrdooFaco{anjaniezhędnrchi|foijlaĆii7wiąŻauychzproje\lem



1\ w'oó|d/'lldl le / l!|1'ol Jn '..ganlA.\|1' r Ur ed' Um' j.J' o'ian'
' 

qPaniżry|n.1icTln) rc er 2oevlnn' p!|ld';\.iI 
'/ .ril' o ' 'a

5) wspólJ.lalJa. F4 opń o\]\anil pń|.LlL b |o/r L
ó) Dokonyw ic elhŻy budźcu i na bicrąco informosauie RurnrktŻaojego

7 /aośqhrP o$adr D L'kJouon' Uri\ '!' ć 
'i( 

/ -.śi''/ laqn:
8) Nadzorow ic calÓksŹldllu pmc zzałrcsu nĆhunkowości. $lkonywanycb pŹez

poszckgólnć jednoslki organiac}inc Gninyo org. n? (id.Do'Ąo7a1ig ol4 mo ó''iJ ' obl.j'' a 
'i 
\'!{Jl _ l '' r1o'i

dokumcntÓt l {'o5óh zapc$niająLy
a) rvlaścisf pŹebicg operacji gospodarczych,
b) ochbnę nienia będącego w posiad iu ('niny.
c) spoŹądznie i leminowe pu ekazywanic żeGlny.h inlon'acj i ekononi.zrrĆh'
d) powidlos. i lerninołe spożądŻŃie sPawoŻdawcŻości ofu' opmcow]qdrle
pojekós p'.pisórv wewnęt'nyclr w lrm ŻŃresie

lo]zJ|$q?n'' ploLdo^4._ _n'rcdaU 'r11'o''e /4Jn'\ / ob 'q''Llą!)n|przel s'nn Flcga]ąLyńn Ż\ld\z!z. nJ
a) wykonywaniu dysFzycji nodkmi tienięŻnymi 7eodnic z prŻ./sami doryczącym i

&!d \9Lor)w'1lJ b o/* ro!|JoJl'i srcJkJrl nU f, h' J.' ( v \hl l'ńnv n
oeo 

'c]1 
i q JJśro/J!' cń 1]r

b) zpcwnicńiu !Ód *?clędem lnransovyn prasidlovości Wó\' zwicranyclr prez

c t tś!/eJ5riU a'Jo lol i!^D pi.1l(h)cl- io.|'^ '\Jno\' fl.r Ća)!l''
d|Ż10e n|er L'.m I {eśo ici1g' i ną|clro'c'''lo.hoLl'.l' 5a'cn.poTy.h

i sllaly zobowią"jń
ll) lDformowmic Rady o odm oRi e Żlożenia ko nlrusyg n aty

U.żĘdzic ord podlćgłych
obowiąŻk('l' vynikaiących
a w śzczej:ólnośc] v zakrcsie

siLDcji' kkjm taką odfiowę nog]a sDosodować'
12) Nad2olÓwanic i kontnk Bospodłki finansowej w

jcdnostkach o4ani72cyjnych w akrcsie upńtvńi.ń i
z pru epjsów szcŻcgóIntĆh i instrokcjj wervnęlrznych'

skarbnik kierujc placą Refcrafu FinańsorYego.L

llt, Srrukrura orginizrcljna UrzrJu

ś12

Dla tłaśc nvcgo funkc io no$an ia UŻęd u i mlcżylej . bs]ugj ob} satc li usllnawi a się śrukuĘ
orgaDizacyj ną w poslĆi rel'eratós i sanodzieln)'ch sllnowkk pńĆ!'

$ l3

'w sklad sfukfury olgmDlcinej Użędu wchodzą nNtępuiące końórki olganiŻ&yjne:

4. Relerat Irinbynr)'' $'sklad klórcgo $lhodzi 7 stanowisk pracy' w lfn]
l/ skarbnik ' kicrÓwnik Referaru
2/ dva staDołiska pńcy ds' księgowości budżetowei ( _ I i Ł emlu



z steoBis*o pncy ds' IGięgowośĆi budżllovej pllcówek oś$jaro*lch ] etar
]/ stMowisko pncy ds' plac i r.7liĆ7eń ' l elal
4/ sltowisko pracy ds' rczlicŻ€ń tinansÓu}ch 1 ellt
5/ stMowisko pracy ds' q5miafu podalkós i oplal ] ctat
ó/ sllnowjsko placy dŚ' lśięgovÓści Fdalków i odat- l clal

5. Urąd stfuu cywilneBo. }' sklad klótgo ivchodzi 2 stanos'iska pr&y' w tyn
I/KieroMik UrŻędU Śbnu cy1vil'tgo 

' 
sEnowhko pracy ds. ąidcncji ludnÓści

2/ Slanowisko pracy ds. obywatchkich i obromych - I etat.
ó. Refe8t lnweslycj i i RoNoju w sklad kńEco \chodzi 5 śmołisk l,Iacy. w tym]

] / KieloMik Referalu slanowjsko pracy ds' inwestyci i i zmówień publicaych

2/ steowisko piey ds' tunduszy i progmmów ponocorych oE lozwoju
gnjny - I erat

]/ slanowiŚko pl&y ds' eospodatki 
'ieluchomościami. 

komunalnej ] prnocji eminy

4/ slfuowisko pra.yds gospodaIki pIzesfrrcnncj idrcgowń]clsa _ l elal
5/ slanowisko pracy ds ochront śrcdo{isk i rclnicNa l dal

7 . steowisko pracy d9. kecelaryjno admi|Gtracy.jnlcb i obŚ}ugi informatycznej _ l etlt
8' stanowisko Pracy dŚ organiac}jno'kadmvTch i oświalo*}ch ]elar
9. SIłowisko pracy ds, obsluBi Rady - I etal
]0' Pelnonocnik dŚ. roaviąZyweia poblenóNalkoholowvch % ehtu
] l ' stanowisko pńcy ds' esidencj i dzia]alnÓśĆ i eo spodeŻej - y:elalu

l ] ' KieŃwca samochodu ciężrrwcgo %elalu'

s14

st owisko Pracy ds. kdceldyjno_adninhtncyjn'ch i obstugi infomalycŻn.j pełni
j edńocz€śnie lun kcj ę A d mini statora st Ścmu s' fo yśl uslawy o ochiońić i nformacj i

Ś l5

slanoMsko plfuy ds. orgMizacyjno'kadro$fc! i oświatowych pelni jednoceśńie funkcię
Pełnonocnika ds' ochrony infom5cji DieiaMych'

$ló

sek€lM pelni jednoc7-eśnie lunkcję Adm iniśmlon BezPjeczcństwa ]nfomacji.

$17

Do 
"rykońytvfuja 

domźnych pmc. m cŻs okmślońy nogą byó zalludniu€ osoby
bezobolie ( ń. in' st!żyści. ab$l*€nci)' skiefuwane !rz!Ż Powialovy UŻĄd Pracy
w rm&h progmmórv lealizÓwanyĆh p'ćŻ rc iednostkę'



s t8

l . KiffoMicy Eferalów oigańinją piacę releialó! w sposób zlpcsdający Óplvna]nq
realiację Powielmnycb ndań ÓE ponosz4 odpoMedŻialność NobeĆ Bumrista za:

I) organi7ację pńcy oDz skukczność dzialania rcfeEtówi
2) merylÓiycżńą i fomalną plawidowośó. Iegalność i cclowość p.7)€otowanych p%Ż

siebie doklmentów i ich lozstŹyElięói
3) lEwidlo\re wykon}Nanic uchvai Rady onin' i zaleĆeli BunnistŹa'

2'Do obosiązłólvkierowńitarclcidru nalcżywsŻcŻcgóhości:
]) Na.bórnadlrawjdb$}n i t€.minoir'ln ł-Ykon}alanicn Żadań i 2a]aNviańjem spE{

pźcŻ lreoqiików EIeIalu:
2) Rozpalrytn]c skarg i Mioskół' oby!łaleli s ZkJesi. plot'adŻÓnych spraw]
3) Kontrcla realj7acij adań na pos4zeeóhrĆh sQńorviskach pr.cy koDtola

4) Nadzo$anie pPesnzcelnia dyscyp]ijry pracy i ctrki Ż.s.d.NĆj pńcoMików

5) Kooldynomnic rncjonalncgo v]'korz)6trio czsu pracy pacownikól ELFLul
6) PŹygoloq'yrvanie malcńalóu'i informacii na potŻcby Runrislra i Rldyl
7) wyd 6Eni c d Nyzj i adńinistncyj lycl w Er.nic acl u połażn iĆńi a udŻi eloDego plzeŻ

8) w)'kony\'mie konlroli 2ewnętŻnych . usla lon )rch !v ioĆŻnld planie lrontroli w
lM&h lvlŃciwości rcca\ęj]

9) DÓkÓnyw ie oceny pracy podleg]ych pmco]uików o@ s]slępot'bie z snioskami
w spńs'eh ich awansowania. nagradŻlnia i karaniai

10) Koordynomnic Pracy refcEtu z nrnynri komórkanri olgani2.}i'lymi s celu
pnwidlowcj tcali7acji nalożo nych zad ań '

]' wykonywanie zdm v tleracie odbywa się na podŚawic dotonan.go yc^gólo[cgo
podzj al u załEsu Ć z}nn ości pomiędzyposzĆł!ólńychDracoŚnikóu

Iv' z'krosy dzj!ł!ni! komó..k o.Aań'?!lyinych UŹędu

ste

] Do wspólnlchad'ń referżtórv i s.nod'clnych stanorvisk pmc! nalcż] w

l) zapewnienie w]aściwei i ternimMj rcalizacji Fz}poŹądkowanych zdai]
2) opi&ow'wańie pfujektó! aków praMycń $$awany.h pj7e2 Bumi$fza i

ŚhÓwionych plzez Radę:
] ) I nsp irovani e prŻedsięwzięć naj ącydr na cclu rcŻwój społcczno _gospodarczego

4) wykonyivanic uchlMł oraz rcaljzoMnie nrnych ponauouień organów ominy:
5) slożądżanić prjcktóv odpotviedzi nask&gi. wnioski dolycząĆ Ć rcalizowań} cb

6) spoŹądŻani e ploj ektów odpÓwi edŻi na inleęelacj o. wn iosli. u\'agi i Źap' fuia
pos]ós', scnaLoriN i rudnyĆh:

7) vspółdzia lanie ze s kańni ki em prŻy opńcoł]amn iu b alerilló* anal ilyc2ntĆh do



3) lbd. '.o\!de plzedsję\L7ięć olgan]zx.)jn].h \ cehl złn.\lj.nLx *ł!ścn1ei i
lr..nxnłt r.l z!!-ii Żt]Jno(l!ślonr|h \ blJ/..L.!!ri.\ i dnlxmdo]ldr

9) Ponsknrmic idnlou!.ii L \\\l!ltr\!ni.z9\net/o\ch'ód.l ]i'rJn*lnnia
l.a]i7.$lń)cb / l]i]7\łas7c7a,e n.dkól L n]] ]a b]! \.j.j . Z!lłsŻMie ploF7r.jj
Bumi{]/oNi' opuc.\\\ui. pl.jckló$ \ditT{ó\ oJ '.rlir]. llano|an. d.
\ńuos.\!oD]a 7lyclrżńdcl

l())Prl-]'go'oN],\aniept.jckó{akló\prasń].h\-ada\xn\ch|'7.7RMnlśrŻao.&
|.olekió]r uclrqal i nn'r.h itr.rialól $nos1tn]ch no| ob]ldv l{ad] ivlj.jsklq j

ll)opI..o\l]*a icsP \o/d!ń.]v1]nr]Yv|ikliEq.h/obo\jllzLns l 7'k]t\ie
saral.7da\l./.ścjsta$stvc,nej.okrcsoschoccn'aDaliŻ brclac.j jnl'o.nacji o
EllizlcjiZldlliola7$yLon]\xnje]nDr.hltl.ianotŻrh\ pn]lrłnroNib!dań]

ll)Oprico$)sari. pn)po/\!iL d. tn,.k!nr \i.llt.hriLl pblrxnro\ ro7$ojr \
zakl.sie s\.jego {],j]łuia j ich rEJhzacj.:

]])lj{./!n]lni. \lifzi Ze spolecŻeńs\enr. po\ Żenie koDsulta.]j lll)lec/n)ch.]a7
jooYchfo n7asi.galin.pi!iiob]avilcli'!r'!ńiŻicii1,./ar4n!\\].h 0jIZś!dolisk

t! p.- ) | ,. i i, I ..'. ,. r
o,rini/!xmi d/irlijaJ\ n nx re'.D1. Gnr Dr

]j] \\lDól|ZialanieZ\laścn\]nriorlan nindnrjDj!lJcjir7lilo'\!. ]rnl'7ąd.\q
o,.z i rnri po.lnrnnr ri \ obsTorzc rc.lil!\.trr.r 7.{lxr'l

l6) Rexliz.. a 7ada]]$ 7llt.Śi. obnrnn0ś.j kraju' ohlon\ .)lil'kj j/tr,]Ld, ril
lrtŻ]'yl\cgo Dx t.rlnio g].rnr. 

't]c,,ac\!lr 
do kot]t.l.n!ji B' njnl2:

l7) lrzr<,/e9Die |.7efiso\ {iotvcz:!\cli och,.nr drD\ch oart,o\r.h, oclrtu l
nrlbrmxcji lierr\!r dr:

18) \\ykol]Na iczadD'i\r jlaącldl2 ŚlsyodoŚ.pi. JOrofu]! cii t!bhl/n!i.l
]'ń!.b |.sixdin)ch konrtelencii. \ \/Ć/c-!1]l'a]!o
a)pIŻ)_!ottr\]\aDjcitl7f,kaz]\nnieiD]!Inlcii d!publikł. j $l]iLll.t]'uj.
hna.rx.ji hbliczn.i orM idr aktullizrlia
h) /J}J|\ianre \ni.skŃvo tr{]o!1ę]rnja.jr ].ńjmrfurj ]r!b]iclncj:

l!) \\jkon\\lnic ad r\\niuiacrch, nJv\ o /rorn\.nirlr ptrbli.znrrh:
]o)\\]kontl"niczad.n\vnik.ja.]ch,u$.\\od/ilhh]os. pOŻ]1kD pDlrlj.Ż..!o

]1)l\!laJzcnr! Dodr.lŻnego sLo(Njd7l ił o]u x{ó\ prl\n\.h. irler]Ie'Jcjji
konr.D13,z\ n'.s.\rch:

2]) \\ipóllziJlanie \ ŻrkElie Dfunfuqilnri]1]:
]]] \rtpó]dziilan]. u n vn]i Śano\ń( . |r.c\ \ ob\n 7! \ óll\.r zadiń:
2,1) ochrora|logjlnjó\ oa.rac]'jDrch is]nenró\ \\łoLŻrlvNxD\ch DiŚano\ńkach

t.lc\ |./.d ut,lq dln\ch idoncp.nl o\óh i.trpm\ntr!]\lh
]5) wlaśc$enlzecho\'1\"nicia!{hNj7o\Jnjc t

]6]sloso{anic i]ŚtukĆjilm.ĆLaĄ'n.iorxŻoho\iąZtlj'Lcego jedn. ł.eo Ź.c7oN.e.

]7) samokszlr]cĆDic' UsplasDia!i. \rlasn.j oL!iDjzicir ]..rod ifo n mc!:
]3]DbJ].ść o Io\ier/.nc ].ieńj.:

]' ReF l} i srnrodziehe shlo\iska prrc\ oh!\ 4/!|c \:t do \\/JjJn r.s.l/ŚdojT l
Ś\ojci dŻiilaL|oś.i oraz fu \spóhnc'\ nr7\ \k.n)\lnńl ,.L]an\,.Llcsc
lic7Ędnynj d. Żanc*rl jciir Śk.ord]no\fi e_!o dZjahtriJ l-IIŻęi]u'

] tsrxaiślŻnl0Ż.}]ZoxcŻ}i ftlcr!lltlbJ.!o\ris|oFlac]'\iollżr.. p]Ż] l!]!|Yix.ju



4'Rcfeml 
' 
qsoui9L' nlI. o\ w Ja e Ęą { Zdlrc.ie .x^tso J/iall1J 2pr\ni: rc .'1'o '

wio,l"'eTl'ubop Ńou]ą(elnlPo\i.źon1n'u'.ńq. elh.dle ll; mJ-ie ńneliJJ
i oF&owania cząstkowc.

5. Rea] izacj a polĆceir Burm istża. uśaleń Ż odpLaw i nllad '

's20

- -Do 
zakres {rziltania Refor'l! Finansołego nalcżr w śzcŻogólności:

l' zatsnienic rcalizaĆii po l itvki tinansorłcionińl
2' opraco\),wanie NielolclDiĆh proeÓoZ ]]n;n9owy;h cninr u\Żslędniających prÓgBny

].o!ńcos!,rMnie nratcria]ó$ nieŻbędnych do uchwalcuia bldżefu ohnrv'J 1a!$r'.n.bia'\nvd'J /:1 sov v''hF17eb gn.yJ''choJ' r' \lA1\ń'
/ó lj|ł']l l'

5 ' 
^nalia 

Nykorrysilia budŹelu j rvnioskowanie B spIaNach Żtian s btjżdcie \' celu
ńcjonaln€8o dysponowania ś()dkomi orŁpŹygolÓ\ł)'wanie prcicklós lc]rwl dolyczącycb

ó Pą'golo\lrrMnie materia]ów nieŻbędnych do podjęcia Uchwa]y tr' sprawie absoluloriuh

7' 
^Unchanifuie 

śro'lków finansorvych diaposzczeBó]Dych dyŚpoDcnlós budżelugn1iny
8' spnwowanie nadzoru i konlrcli nad gÓspoda*ą finansoĘ Pni Nth ]ednoslck

9. Dokonywanie okEsorłych ańaljŻ z \'-vkonania bldŻelu dlx pÓtzL'lr Ra.ly j Bumistra
omzczusanicnad achołanGnr róMolvagi bldżelowej *' po szczcgólnv. h okresach rcliu.
0' u'pól lTa /'d.2oen' ie\-' 1 oś { /!Uc.. p' 7\'i i"c' _' :'1a'ltolon l

l l . Prcładzllie spiaN luxluszy celov|ch
12. Prowadzen jc eMdencj i skladnilórv nienia cminy .

l3 ' Provadzenie s!ńw zwivrnych z pzeprcmdzanicfi i .ozlic7miem inlt aryŻacji

14. op laco W} rtn ic spiaw u bczpiecŻenia nicnia'
l5. ProMdŻenie ui7łdŻeń księgo*lch Żgodnic z pŹepńami uŚlaw}' o ochunkowości.
16' Dokonyrvanic wyceny attywów i p6ywóq omz $talanie w'niku finansowego.
] 7' Prowadrenie dokumeDt.cj i dolyĆ7ą(Ćj $yniaru i poboiu podarków j oplal lokalnvĆh
l 8. crcnadŻcnie i badanie pod wz'glcdem Żgodności Ż pńrvem i slrnenr f.ktycznyn
dekkncji' infomrcji i dokunenLów. seńowiących podśa"ę do usl.lenia vymianl
ZobÓ1viąai pieniężnych z q'rulu podatkó1v j ophl
l9 PnvadzenieĆtvidencjipodatkołej'
20' organiŻoqani€ i]rkłsa ŻÓbouązai pienięznych iinn]th poda&Ńl i oplatlokain'ch'
2 ] ' Ro7]icŻanie soh'3ół i inkascltów Ż pfuw'dzoneso inkasx'
22. wydarvali e Ż,świadczeń o seni e m aj ątk o*yl' ' ś.nie 2a]ogbści s' rod alkac h i o!łalach

23' wydasmie Żaśrviadczeń orazplowadzenie sPmw Żwi+hyon z pośłiadcznicn
provadrcnia gospodarstq'a mlnĆgo $ ńyśl ustary 7 dnia l] ksiclia 2oo3 ńku o
kszt.llowani u uslnj u ro lnego.
24' PÓq€dzenie poslęlotnia w zŹklesie ufooŹsń. odmczeń i zaniechania na]eżności Ż
LylulLl podalków i opłat oir opracowyw ic projeków decy7ji w 1' n1 Żakresie'
25. NadzońMnic leminowego Uiszzania Żoboviązań pieniężnych Ż ryfulu podatków i

t0



]] $rk.|rrvili. rallań z lŚal] o t.]..c\ ]] h j.Ż!.j
]'1 Zlpesnjcn]..bł !,iinMs!\oksjcgo\eji]rzędl.]l/j.n|]\l.L\ors!niŻJc]i]1]'d1

s,(oly l,od{l\o\!ł [ Kll!s/\nie. sztol]'Podnx\ol!] \ No\\ch (łos2(xch
cimna7jUn lublicŻ|c!]o \l (alt]szyni.. Pr7eJVkoll lUbli.zd.!! \ fu lusŻr nre.
sanr!]ządo\]ch i.{)h'c ] kUlllry: Donru(ul1uL\ \ KalIs7]n e' l]iblitn.ki Publjc7n.r
Killsą1ri. t s^ze!ólDości \ /JkEsie:

2ó Podeinro\YJDc cz)! !ści Żnrieparąc]Ćh do cPzcLtrc ji łinrinisnq ]nci Żobo\iqzali
]]ierięŻ|tch oruZ poslę!.lao i zabcZpi../)jalelo
27' Pr.\2d,enie Nidcncji i aktua]izacj] l!hLló! \rIronl\cZych
ó \4 'lo\'li. Jl .,'o "' ' 'i ',. p' 

" '' 1 '; ''
aodł ric ilDlch p.Żepisó*' nm\ j
]9. \\itó]pżcx,ltcgio.xhrq lzbąohlachuÓk.wl. izba|ri i urzęaml] \kxrl]o$ nlj
lak]adcm UbeŻpiec7eń sPolc.zny.h orxŻ L]]nlianrj
30' Ro7]i./!|ic iil.ŻdoścjZ l)luh poJllkuvA l
]l'lł!*2dzenieobłngi kóo\.] LizcduorazlospodxrosJD c(hlkJnn ścjslcco

j2 w)da$ i.ka dr.!o\\.hdln\jnlthod d 7bÓ\c!. l 
'Ż.J! 5xnr..h.ll.n\

r '.1,i. , ' r'..r ,- , .. 
' 

.

Iozli.7.ńF,ejc.lra|\ch kibnrelró\v j7 7]'cld F n\a |lŻ.Ż 1. s:Lnro!hrl\ i J.7i.]z.niL

I] jńve\1Ycii emimych.
l \tm!rodTcii t'!..rni.z1.h i F!(hrdn\!h.
l'|ozoiał]|]r \)d!Lkć[ 7\]]]7łnrlh / b.żi.\n li'tl.i()n.lIlri.l \ i\ iedrroŚ.I

]j.Roz]i.zanie /Jdari in\.slYc]jn)ch i EDonu\a d1 le']j/o\.'l.h l loln]ln$lr..ń1o' '\ ''' '''''.1
36' Pj!\rd7eni. kontoli /!],ąd!Zq \ !]7ędz]cl \J{lrl{ki.b o.glniŻicv]D]cb (n.]o)
\!tj'Lr'eina/asadachlslalo!]chsp'..cdu]lclrko.ło|]ńr.nn\\.j'\|ro(ad4|)ch
odĘb!] D ŻJ /adzcnie.r Bn.ni\! /J
]7 sao/ądz.Djc sph\o/d!ń ljnxnŚnl\cl] o.a7 \p]l\o/(ll\czo(j na'\sl]cŻ|.i l'
l.rori !lr in.7asadJ!]r oLrcślon].h \ |d]qbr]ch ]rIZepjlth
ll$. Pro\turenic ![a\ {] rlQrx.lch 7 L{r\r , dni. t0.b.r t01]6 I . z\,ocie pod.rk!
dclzoqtgo. 7]\l(c!o \ !.Dic olc u nrpedo\le_l. \-korzln\lłr.9o d. pFdulljj l.]nej
]9 w]k.nY\auieiD]\ch2dl]i.krcś]onrclrplŻepi:an t.l\!' \\|il.].]c\.h 7 pm\\a1]Ż.Ńx
st,aY t'nransorvo-hirso$\ ch

s lt

Do Żxkresu dzill.ni| I]'7adu sl{nu a]\Nilncgo nalcż\ n 
'7czcglilmści:I' \\']'kon\\anje 7ad.D Ż Żalr.\tr rcjc!B!:]i J cr\ i Icgo. \ s/c,c!o o!.]:

|' tr. r'"' ... i'tp.r..
{polŻądŻmjc aliló\ {anu c!s]ln.gÓ /Lrod/eó. Dra]Ż.ńś\a' z_!onul'
t(Ń!d,cnj. ksiu sxnu c)\r]ncgo' slolN]d/ó$ d. kj i! łi|l crlrhrllo'

rl, \'i l
_od!olo\]\lnjc \ lsięlach n]ic s..\ \.lr 4pr\ó\ p|d blłrl !liLó\.
.dń.!^\1lJ|ic \r lan.kdodr(L!ś\ch \ lsjl!n.h \c |3NdsI.\ic
llozonlclroś\]ad.7e]i.Ponl|.l'ień N\Lokó\ sad.|]ch'
\Yrda\ili. odpisó\ Z ak! sllnl cv\ ] cgo o]i7 7łśi\iad.Ż.ń

2) Za*'iadahimjc.'!iróNc\nb|.iiludn.śc]. (dŻeDfu.z,\xrcnlnral,cjislła'
ZlonicorVinn]c|7nriaDa.h l\n]LdJąc]'crzpl.sa!x\.

]) P'd\Ylro]e zi\iaJohi.ń d(j D|)chUscoŻa\ll.iLl mxl7cjE1\a. Ż!oÓj. r ron)'oh
,niinao| WikJjqcrch 7 nn\ri o..s'Ć

tl



a] t'/łnovą 
'ic 

oł\hd.zeń pre oŻlan). 
' $p'at'CU' \.ll\ni]eLc

roJzinn)m i.ne(uriczJrn.
5) Pżyjnro$ rie vynag5n}ch pt7episami plawa dokunrentóN j ŻapcNnicń o bEku

p'lsŻnód pB'nych do Żawecia foaldń$rła
wyda*anie zaświldcćń stwjerdzającycb brak ÓkolicŻn.śĆi N'lącŻająĆych
7n'e e r'i..n' lun lonIor'] otś.o/e _L'r!o'iV p'd\'.pJl.lr;
PŹ'no\hnie o\* "o.,en U s.'qpiellJ 7q'ah ' 116|ifl'l

6)

7)
8) wJd.qJn.e dcc\']l rqJnoulen /Ł]\ ó!izen P'cv'd''.')c l w

a's.c' i kodeksictodŻinnym i opiekuńcŻyń.
9) vykonywanie im],ch człnnoścj pu ewidzi ]ych w pmrvic o a.s'c.

lod7innyjn i opiekuńĆzyfo .

l0) wydasaDn dŃ}żji s'snmwic zniflńY i'lion i mz*jst'
I l)wlaściw PrŻeĆhowyBanie ikon! acja ksiąB slfulu ĆyvilncEo j akt zb]orcwvch

Ą' olle\'WlncdoA'c\i\'f ł]\lV' {eso/P4l''c/ Jb'q''' |L)n

]2) Dokonyi\'eie innyc! cŻynnÓśĆi azewidŻian)rh lslaNani praso o aklach stan!
cyviln.go i kodekscff rodzjnnym iopieluńczyn'

l])DokonyrvanicnabiĆ'ącoEjeŚtacjiaktó}'shnuc]$'iln.gopIŻ}uzyciulyslenru
lofilutercBeeo Usc Techniko o& syŚlcfoatyĆŻne Npro(ldzanjc.kl
archnłllnych dÓ Śyslenu'

14) PlŻy8otovyivanie dokuncntacji do wysląrienia o ńadanic mcdali ..7a
d'Lgo fl ., oo/)-ie n'lcrrt p, 8.. orEr-/ov rr', Lo- - .h go,y./cni.,

2. wykolywanie za.lań 2 zakrcsu Dstałf o ewidercji ludności i dorvodacl osobislrcn:
l) Pżyjnbwanie Żclo*eń neldunkosfcL pmqadżcDie postępowani! w sprawach

ewidcncji ludności'
2) PrcMd7nie ewidcncji lLdności w fomie elekfunic7nĆi p'! \rykorŻVslani!

syslemu sllL.
3) Pr,?jnŃMlic wnioŚk]ł i $1r'dawfuie do$odóN o$]bńt!cL
4' P'owad'e1e J'nlbJn'lole1oĘobol\lt''d'e'o!;\'Jz\ sno
5) Pro\\adzeni.poslępo\ania oru opraĆoły{.nie prcjeklnv dec}Żji

ad m iń jsmĆvj nyc h \ł sprawacb cwidc.Ćj i ludnośc i i do\ od óq' osobiŚlycll
6) wŚ!óldzialanie Ż Rządoslrń centrunr lIfornatycŻn!''n. cenlralnyń Biurem

Adrcso$]t. kÓmólkańli ds' ewidencji ludności innych {rŻedów' UrŻgdal stanu
l JtIltoo' u Jl>l' s)lnl Kon'crdan'ań l 7'-.' i.'' nlcJ J'' P"l. i' UŹędm'

7) Udzielanje infomacjio d vclr osobowych zeodnie z ohosią7uiącyni

8) spoźądŻanic łrkŹów oŚób pÓdlegających obo}'jązkowi sŻkolnońu ńa
potmby szkól podslawoqch i gimnŁjh'

9) vydawfuie zŃwiadcań Ż akt cNidcncji ludnÓści i dowodóq'osobistych'
3 P.owadzcnie slalcgo Rejeśru Wyborcóiv ońnry'
4' Prowad7.nie sprdw 

^'iąaycb 
2 Ękonywoiem obosivku ł{iskoNcgo prćŻ

obywatcl i. 1v sŻcŻegó lnośc i :
l) Doqcz4cydl reicŚtńcjiFŹedpoborc$'y.hi
2) ]łze|to*ldzanie kwalinkaci i Mjsko{.j nażoŻyb i kńid ońz $spółdzialanie

w lym Żaktsie z Powiatową Konisją I'ckaBką:
]) opBco*lyanie !rcjcków deĆyŻji:o uzn ani ! pobo.owc eo ]ubrolńielŻa2a

posiadającego na wylączntm Ulizynaniu człontó{'iodziny. bądź o prŻvzndiu



oues odb!\ Jn i ć\l!Ż.]i \qsl.\_ch'.\\'r " '.- .o.r I,t..,, I

]]ś 7.kL.si. .bnnn.i.i
al Op,r(Nr( rirprqeltu rcgrtanrjn! or.lanjlac\jne!. 1,r/.Jr ! c/rs\oinr orr?

pruicltu zal7ł|/enii ]]ulnist7r \plo\td/Jj!..!. \ n ..L!|xń1irr \ 7\!i.
" ^ 't '
c] ReJli70si j. F/-edsitnŻjęć /\i:P.n}.l] Ż Pyfsolo\rinjeIj n.n|\r\kł liero\x.jn

BlnnisllŻa.7JPel! iiźLc\ch I.J]iz|!ję zad!ń oh'.n nlh \ \1Ższ!.h łłr..h,,,\o.,D.,ue,la ,

d) ()lrac.s)l"ni. i uaklualniaDie !]a.! ]r.7]!olo\l'is]uŻb] 7dnNj. Urnl] ol

r) opL..o\)\anieiUałfull'riJri. .lokl ]. Jljj slr]e90D],0t\ r- \r! .. .,,',. ...
n\ildczeli Dx źecl.Lrmnl'. 1ikŻ.|o\r|ze| c Fłe]r.\Uj, \\]rlriaia.elo i
t , ror .,' t, .. t, ..e I

g] on'.!o\\\nn]e b.7n!ch \\]t\l7n]ch orrŻ P utr lrsrdńj./\.h n.li../l]i l Żaklclje
\]k.ń\\lnja z.. J'j.hn]nn\.h

r) oPrxco\]tranic nlc/nvch plató$ ś\j cze]lon]b {\ch i.|]Un\lh !\ !d.7dń

' r.t,'. o i,,r. r.:.
. 'i 1 .,. .

a talr. ]nnr!lrlie7będn\ch \ tr n ŻJkr.s. do(Lnrenló\
i) Prol'd7Enic sph\ 7\iąZ!n)clr z r.klxrn.\l|icn zołn.]lf'c7.ńf].d.lroliąŻkl

pclnieDir cTrmej \ru7br so slo\ci\ uzasie o!l.s7.njr n,.b,tia!i t\oD\
J) ()pn.o\Ynłnrei ut7!]nańie\ akt]ahrości d.Ltro]cn!łcjj nl,/ ..' j70\. U ń ]lhp'.dŚięlv7iqćprz!go(\rlqcŻ]clrdoplo]ud7t'| l Ak.ii KńeN(]c orM

Jr( 'er'T'. 1 .or..b ,r,....i. ,.","., : r..i, ,, , ,,," . ,

'r)1.!ro, r,t ,o .,....,\ .' 1.1..,. r
1/kol.niii pRNrdZeDiedoltnr.ńIJĆii\/k.l.n ol!.i

rn) l]aDosańie i]]dlidŻ.lL. Lon!t j/ z!kltn] j.x ]7i.jilelii Ibtr] nr].]r

\ zakr.Śi..b]on\ c'\1illlcj:
i) \l rIon\\xnie zadr]i / /r.tn' oLlolt .rrjhrrj.k c!lort.tr .(l.ehfMrj prr.ri:!ml
ll] (hraco\-a\a.]. iJk!LrliŻ!!.l pllńl obnn\ q $ ] t l Plxnn\ dŻił]a.]a lnmacj i

c) ]Bol/l c lb.nxcii obx \.\\in.iiol!au,o\łil. nlz\!n|lr.|iido
'' ,. i.,r,. rr,.r '.'

O.r 'r '' .orl, ! ' ..1('..' - ,,, ..ir

e) 7a]]c\'!ic!ic odlo\iednich $ltuhtó\ |.7!.hos]\'.nix. konsel\a.ji. dk\t].It!c i'
rł.o.tu i \1mia!1 sFrTqlLL

]) lqtllienic u!'z}.unia s sta].j sprtl\ności o'JZ doskorr.nj. Ą[li. olo\xnil
'',,.,,,,....1

!) Doskotal.n]. ]nm i sposobótr \sPtjld/]!hni' ponild/\ ł|,bJdn j ]$Dckcjan]i
lccn]ŻapNni..il ochron] lud/j j Dri.rjana\]pJJc[\\{ł]lj.nrx7r!o7..i!



h) Popularyzowie i upowŚzechnianiĆ problebatJ,ki oc'

])s akrcsic zŹądzfuia kryrysowego:
a) Twolzenie warunrół zapcMiających ilnkcjonowfuic cminnego ccDtium

Reagowania trM u apeMienic obslugi kancetaryr no-bn owei ctoiDnega Z*potu
Reagowania.

b) Ur'.lhanie w sutej akfuahości Gńimeso Planu Rcaso\'ani! K] wsorvesoc) l 'tulmoVJ. r'es^ą'(ou '\]yenji'(vJ\żg'|.'J 'd) PlaDoryanic dŻialańorgaD0 kicbsaDia Gmin! ora7 RspółdŻ ia lanic 7€ s]u Żb d
ratovniĆŻlńi'

e) scisla*spanpEca z PÓwialoqn Zespołenr za.ządzańja śyzyso}tlo omz
crf1v'n /esÓo' ml Reat' ltr1ił N ą fdn.l,j,o 

'o 
l a--

4) wdr'anie postanowicń no1vych i aokliŻoivanych akó$ nonnattwno prawnyĆh

_. 
w Żatnsie prublemalyki obronnci. EagÓ\'fuia kŁvzysowego i Óbfuny cr{ilncj '

5) opńcoł}mi€ W-vtycŻnych Burm jstra do dŻia]alności N 7ak.esi; zMd;nia
łrJ7y5olelĄ i o. oI{ J |dmśl n ż- p al Uk /saJn.t Ż)!h p'l.d' |.|/i.' b JJl. lo'

6) P lfuowan ie i organ ibwanie szkoleń i ćviczcń Ż zakjosu obrony Ć y]Yi hrcj
i 7dądznia tryŻysowcgo'
7) wspóIdzialanie Z podmio!fii protdząc]rmi akcjc EloNniĆZe ] hunanitarne'

6. Wspó]dŻial.nie Ż organmi poljcj i w Żakesic zapobie!.nia i z\! c7!!ia zdgrożeń
hc7pieczeństs. oraz ulrŻ}mania ladu j Pozar]ku p blicŻnĆeo l]a tcrenielnjny.

?' RcjĆŚhwanic dokwrenló\' nieia{nvch rvylwor7.n'ch przlz konx'ki oŁinjŻacljne

8 w.dav"n'.-!...\olcrrn.z1o,(ioroli./ne L edr..nrn)
9' Wydawanie Żałan odbycia nnprcz]i a lsycznej i rozlywkorvej na lcEnic Gńjiny'
l o.PlorvadŻenic spraw ŻNiązanrh z b.7pieczeństłcm nlprcŻ ńasol]ch.

orgtuizosanych na tercnie gninl.
l l' wspóIdŻialanie Ż oryanami adn]iniŚmcji żądov.j za]alvianicsn.a[^jązanYch

's 
22

Do zlkr6u dzial'nia RćfoBtU InNestycjj i Ronvoju nalcł tv ŚzcŻceólności.
w załresic inwBtycji:

|. Prormdzeni. spraN Żrvivanych zplano$aniem' pr2'goto\'aniśn i rcaLj7mją jn$slycji
gninnyĆh i remontół''

2' Prcwadzcńie spńw z zakrcsu zamóvjeń publicŻnyĆb. \! ŚŻczególDości:
_ organizowlnic prŻelargóN'
o'')golo )ko'ie )pe!J]:lJ!ji i'lol1]c1 tż'Jfuo'\ /aln'lJi..'
p rowadŻenic Ć.l ości dokun.ńlaĆii rjlze laĘowcj ,

3 Nad7ór ikooldynacjo dŻialań komótk o rran i2ac yjn} ch l hzędu i i.dnoŚek
Ó|gańjac]ijnycb cminy w7akrcsic pŹeslr2cgrńia apisów Usb\t o zanrós'ieniaĆh
prb.r./n).h.

4' lrŹygotorl]'woie prcieków umórv zwiąaych Z Ealizac.ją inl$q,cii i rcmońlót'' l'I)m
z pĄ.klantńi' sykonaNcami i inspektormi nadbfu '

5.Plo\Bdzenic Ejeslru udŻielonycb Żamós'ień p!}liczn-vch z uwŻgl{dnieniem
poŚ4Żególnych fybów zmówicń.

6' PŹygolo*ywanie dokuneńLacji v ce]u uz],skania śĄrdlów nnansovl'ch na realizację



] Pl7! \\Ń}nm.! z iftr\nn kon]n]lnn]i or!]njzac\j.]N. xt!l,.\ ln]iE/\ lealiŻa.ji
'J n.r/,i.', 1 ,'. r' .\ I ..'/ ..

8 \\spóldŻillani. z. skańnjkjenr \ ,0k.csi. li!.nnr\xnix r j!Zlic7ilia r.\e\l]cji
9 o'laniŻolvari. ldhnnn\ lecbnicznych rcaL]7o(a.)ch N.s1].]L L ]cno|Ló\ olxŻndzilł

l0('gJl/olanieplŻeg|ądó\v7Rah/Ó\2nlch7trdaniN\.ŚrcYn]chIo[l.si.!\l]ucii

'.. I '( 
,,t. I

] L.c!}.ścioLplo\a|LŻ..lcdoku'n.ntJciiZpIZebje_! ijN.Ś]|jj i .DNló\
r" d i ,r l, t' ,.

12 lł.* /!nie spm\ z\]ą7anlch 7 ld7ixlenr fiolnŚol]Dr \lżL!!nL.l b\iecŻ!Ś\ch
'' ,l',, ( I l. 'r' ',11j llo\ad7cli. sltrJl /\ją,aIrch , \apos.Ż..i. ] !olóuj\.h !ltrl|(' p]7..]a./.n\ch

n.cclc/JblJo\r\lieŻb.dIcsi.c]u7hloj..ri1erdrtrlrJ,\ulŻrdZlolIo]nun!l.e
l.t Sp.r/ild/xn c str.i\ozJai I rrli)ruc i/ /rkr!su li\ei\!jiir. rtfrnr
\\ zrkresiero^roju gnin\:
l oP]r(N'1\!anic plojckló\ \LrLoL.!li.hpnj3]!]!ó\ i] \cJ).rijl]dr |]Jnór\.o7\!o U

Loka]nego oraŻ lspó]dzi !nie \'l\ /,k]esje 7 iI r\m] |i.lóll!n]L orlrnr/!c\in]'Dr] l]'ęd
2 P'7)goto*'\lli. i plzcdnl\]nie Burnrj$Izo\jploj.klo\ n!]il'!\1.1'.z{inŻ.ll

] lrzlgolt[] lnio pUDoŻ]lii zld]ń do pmjekfu bud7.fu olrdlLln\. r N alc{ii I]ŻtroiLL
(].1i]r). n uaclr roz\o]U lolalncgo i ń l\.r LloLu]nc|!a!b puDisl).zl\ch doll.7a!)'cb 7rdoi

] N,llni1!(n\!nie J 1e!jilo7\'oiLlrnl]D\.t]anó\vro7\.jukJLlhr.!oiitrnr.hltltrol.||nl
t]JDr{).7n\ch do1vcza.].h Żx(lxli jD\.!]c] n]ch.l'o.rd]n].il] ll.M \ 7!lre\je jlh

w Znkre\it tilndusŻr i progriłnirY pon'o.onrch:
l Po7LslnlJtje info.na. i i \]sz lii\lni.żlól.lli nny11x!j, ńl\rn\cli ]jnDvcI z.dl]i
5polecŻn] ch lnndusz.nl] .!fu pej\L n j

] lłŻ]go1o\]\rnjc iolrlc!\\trlnie nrellol]czne \njfilo\ alhlxl!n\!h. ]]./]skanje
środ|ó\ / lntd \7\ l'r1iilaLu!p.jski!. inn]chŻóLl.lpo2aL]l Zck\\\chIirealiŻxcje

]] sĆjs}l sslljlnrŹc. 7 L [.dcnl \1aEzilkossti'n l ]oIr n rt\tri! ,Di tr|]lŻxja!}Dri\L
ri?i.przrgoto\a\.zej $iioslu jxk nnril.T stxl.rc...n) crlc!.fr.r.lnr
']' P z]lotol-r\alic igRnn /.nr.d.k n]l|lacji Diczbedolj doŻ oż.|ix \Ól.:Ló\.
d.fi lnsoqaÓle reJ]i/!.ji t'.icktol
)'\ł'spóldziJląnieiloold]nacjalltac7koDrólkaDljorŚnifucljrr)Tril'rzęd! i cdnoŚk.mi
or_ga|izl.] lJdlj (nl]D\ \Y /lliresi. opa.o\1\uiJ pfujekló\ i n)Ż]!.!n11$nnia l.].\kó(
o d.lina.\Ó\!|ie 7idari 7c śo.ló\! poz.b|dz.io\].h
ó \Ionilo]!\anjc oho\łią'Llją.}.hJo]uńr.ńIó\ tljŚ]rn\\]Ćh. nń tr].l ani. Btnis!Ża o
z.!loŻ. iLcb ŻljJ/an]ch /c lnrj$anri pl)!nnu\ \ nrj lntlilsz\ !Inl]a n].h
7.Pr71!.tŃllnore7q]\tiń ofcdos]ch don n kon$]1lnr_!o\\cL] \ l'l\l&lluzlecłni| nł
Ż.\nqt/.nBco\Jnil dokun]cnló\' śĆjs]a \rsnólpra.x jko.IJ]nx!']J I Jc 7saz.nrchz
.n]acol]ll|ic.r stdió\ \\]}[ona]fu!!L
8' Pro\ad7.| jc pb]n..J j'tlh/(nr.n\lh pn] jek1ó1
1)\\sDó]lizilllnieZRel'elrten]l:j]runn[Dr\7!lr.sj.nrzr!o1.lLŚłnalDjosló\o
nanrośc Ż'..liŻo$tn]ch ]]ft,i.tń\

\\7''Lre\il'BU.nv'l'rlinLrulh4|nł\r|. ni'|\nmun'!lnoIln'nn'Ąr'!]n'i \:


