
 
ZARZĄDZENIE  Nr OR-0152-   18 /08 

BURMISTRZA  BIAŁEJ 
z  dnia  2 lipca 2008r 

 
 

w sprawie   Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej 
 
 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / 

Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 

113,poz.984, Nr 153,poz.1271,  Nr 214,poz.1806,  z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 

162,poz.1568, z 2004r Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r Nr 172,poz.1441, 

Nr 175,poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1357, z 2007r Nr 48,poz.327, 

Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218/oraz §6 Statutu Urzędu Miejskiego w Białej  

nadanego uchwałą Nr XXXI/340?06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 

2006r zarządza się  co następuje: 

 

 
 
 

Rozdział I 
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
 

§ 1. 

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białej zwany dalej Regulaminem, 

określa: 

1) organizację wewnętrzną  Urzędu; 

2) podział zadań i nadzór pomiędzy  kierownictwem Urzędu; 

3) zadania wspólne dla wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk pracy; 

4) zakresy zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy; 

5) organizację przyjmowania, załatwiania indywidualnych spraw obywateli; 

6) zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych Rady Miejskiej i 

Burmistrza; 

7) tryb wykonywania kontroli w Urzędzie; 

8) zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 

obywateli; 

9) zasady podpisywania pism i decyzji. 

 

§ 2. 

 

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej  

jest  mowa o: 

1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Biała; 

2) Radzie – rozumie się Radę Miejska w Białej; 
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3) Burmistrzu – rozumie się Burmistrza Białej; 

4) Z-cy Burmistrza – rozumie się Z-cę Burmistrza Białej; 

5) Sekretarzu – rozumie się Sekretarza Gminy; 

6) Skarbniku – rozumie się Skarbnika Gminy; 

7) Urzędzie – rozumie się Urząd Miejski w Białej. 

 

 

 

Rozdział II 
 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

§ 3. 

 

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy. 

 

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 

 

3. Urząd ma swoja siedzibę w Białej ul. Rynek 10. 

 

 

 

§ 4. 

 

Urząd jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania 

wynikającego ze sprawowania przez niego funkcji organu wykonawczego  Gminy. 

 

 

§ 5. 

 

Urząd  działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aktów 

prawnych wydawanych przez Radę Miejską oraz  Burmistrza, w tym szczególności 

Statutu Gminy Biała, Statutu Urzędu Miejskiego i niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 6. 

 

 

1. Urząd realizuje zadania: 

1) własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw 

szczególnych z zakresu prawa materialnego; 

2) zlecone, z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono na 

postawie obowiązujących ustaw; 

3) powierzone, z zakresu administracji rządowej i samorządowej przekazane 

gminie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy gminą a organem 

administracji rządowej czy samorządowej; 

4) powierzone Gminie w drodze porozumienia międzygminnego. 

 

2. Zadania określone w ust. 1 realizują referaty i samodzielne stanowiska pracy 

stosownie do ich merytorycznych zakresów działania. 
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§ 7. 

 

1. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich 

pracowników urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

2. W razie nieobecności Burmistrza, jego obowiązki pełni Zastępca Burmistrza. 

 

 

 

 

Rozdział III 
 

ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU 
 

 

§ 8. 

 

1. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza , Sekretarza 

Gminy i Skarbnika Gminy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed 

Burmistrzem za realizację swoich zadań. 
 

2. Kierownicy referatów Urzędu kierują i zarządzają referatami  w sposób 

zapewniający optymalna realizację zadań   i ponoszą za to odpowiedzialność 
przed Burmistrzem. 

 

3. Kierownicy poszczególnych referatów są bezpośrednimi przełożonymi 

podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi. 

 

 

§ 9. 

 

 

Urząd działa według następujących zasad: 

 

1) praworządności; 

2) służebności wobec społeczności lokalnej; 

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym; 

4) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki 

organizacyjne oraz gminne jednostki organizacyjne; 

5) służbowego podporządkowania; 

6) kontroli wewnętrznej; 

7) planowania realizacji zadań, szczególnie w odniesieniu do zadań wieloletnich. 

 

 

§ 10. 

 

 

1. Pracownicy Urzędu , realizując powierzone im zadania, kierują się zasadami 

etyki i praworządności; dobro publiczne przedkładają nad interesy własne i 

swojego środowiska. Są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, 
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szanują prawo obywateli do informacji , zapewniając w granicach prawem 

przewidzianych jawność prowadzonych postępowań. 
 

2. Zasady postępowania oraz standardy zachowania pracowników Urzędu 

związanych z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych określa Kodeks 

Etyczny Pracowników tut. Urzędu oraz odrębne zarządzenia Burmistrza 

wprowadzające Kodeks Postępowania  Pracowników Urzędu oraz Procedurę 
Postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu. 

 

 

 

§ 11. 

 

 

 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków  wynikających z ustaw, Urząd zapewnia każdemu 

dostęp do informacji publicznej związanej  działalnością Urzędu oraz organu 

stanowiącego – Rady Miejskiej w Białej. 

 

2. Udostępnianie informacji publicznej i dokumentów urzędowych odbywa się w 

oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 

3. Podstawą informacji o działalności Urzędu i Rady Miejskiej w Białej jest 

Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz    odrębne zarządzenie Burmistrza . 

 

4. Pracownicy zobowiązani są przestrzegać zasad i trybów określonych w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych 

osobowych, prawa do prywatności i tajemnic prawnie chronionych. 

 

 

§ 12. 

 

 

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem zasad określonych w 

ustawie o finansach publicznych, uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniami 

Burmistrza. 

 

2. Gospodarując środkami publicznymi Urząd zapewnia ich wydatkowanie w 

sposób celowy i oszczędny, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych efektów. 

 

3. Przy wszystkich czynnościach prawnych mogących spowodować powstanie 

zobowiązań finansowych, bezwzględnie wymagana jest kontrasygnata 

Skarbnika Gminy lub osoby  upoważnionej. 
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§ 13. 

 

 

 

1. Pracownicy są odpowiedzialni przed Burmistrzem oraz przed bezpośrednim 

przełożonym za wykonywanie powierzonych im zadań, a w szczególności za: 

1) zgodne z prawem opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, 

wytycznych; 

2) właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów; 

3) terminowe załatwianie spraw; 

4) dokładną znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na 

danym stanowisku pracy; 

5) należyte ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów urzędowych. 

 

2. Pracownicy Urzędu obowiązani są przestrzegać zasady podporządkowania 

służbowego wynikającego z organizacji Urzędu. 

 

3. W czasie  nieobecności pracownika sprawy prowadzone przez niego wchodzą w 

zakres zadań innego wyznaczonego przez Burmistrza lub kierownika referatu 

pracownika, zgodnie z zakresem czynności. 

 

  

 

 

§ 14. 

 

 

Kierownicy referatów ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację 
powierzonych zadań, skuteczność  działania referatów, za wykonywanie uchwał 

Rady Miejskiej w Białej, zarządzeń, decyzji, postanowień i poleceń służbowych 

Burmistrza. 

 

 

§ 15. 

 

 

1. Komórki organizacyjne Urzędu realizują zadania wynikające z przepisów prawa 

i niniejszego Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej. 

 

2. Komórki organizacyjne Urzędu są zobowiązane do współdziałania w 

szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 

 

 

§ 16. 

 

 

Pracownicy Urzędu podlegają okresowym ocenom pracowniczym na zasadach 

uregulowanym w odrębnym trybie. 
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Rozdział IV 

 
STRUKTURA   ORGANIZACYJNA 

 

 

§ 17. 

 

1. Strukturę organizacyjna Urzędu stanowią: 
 

1) Kierownictwo Urzędu , tj: 

a) Burmistrz, 

b) Zastępca Burmistrza, 

c) Sekretarz Gminy, 

d) Skarbnik Gminy. 

 

 

2) Referaty i samodzielne stanowiska: 

 

a) Referat Organizacyjny, 

b) Referat Finansowy, 

c) Referat Spraw Obywatelskich  

Urząd Stanu Cywilnego, 

d) Referat Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej, 

e) Referat Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki, 

f) Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i sportu, 

g) Radca Prawny 

                   

3) Pracownicy obsługi. 

 

2. Szczegółowy wykaz stanowisk  pracy w referatach ,o których mowa w  

ust.1 pkt 2 wraz z wymiarem etatowym określa załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

3. Graficzny schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

Rozdział V 
 

PODZIAŁ ZADAŃ  KOMPETENCJI I NADZORU 
POMIĘDZY KIEROWNICTWEM URZĘDU 

 
§ 18. 

 

1. Burmistrz – stanowisko z wyboru 
 

2. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na 

zewnątrz; 
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2) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i 

udzielanie upoważnień w tym zakresie; 

3) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy; 

4) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji 

publicznej; 

5) udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej 

kompetencji oraz upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych; 

6) przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał; 

7) wykonywanie uchwał Rady ; 

8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje , zapytania i wnioski radnych i  

parlamentarzystów; 

9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich 

pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów  gminnych jednostek 

organizacyjnych; 

10) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników ; 

11) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników 

samorządowych; 

12) wydawanie zarządzeń  jako organu gminy i jako kierownika jednostki oraz  

zarządzeń wprowadzających przepisy porządkowe; 

13) przyjmowanie  interwencji, skarg i wniosków od mieszkańców; 

14) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej określonych odrębnymi 

przepisami; 

15) podejmowanie decyzji w sprawach dot. zwalczania zagrożeń, klęsk 

żywiołowych i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych; 

16) utrzymywanie więzi ze społeczeństwem,  zasięganie opinii mieszkańców w 

sprawach wymagających konsultacji, informowanie mieszkańców o 

działaniach samorządu gminnego oraz planach i zamierzeniach; 

17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przepisami prawa, 

regulaminem oraz uchwałami Rady 

 

3. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu: 

 

1) Referat Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej; 

2) Referat Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki; 

3) Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i sportu; 

4) Stanowisko Radcy Prawnego. 

 

 

 

§ 19. 

 

 

1. Zastępca Burmistrza – stanowisko z powołania. 
 

2. Zastępca zajmuje się sprawami z zakresu: oświaty, służby zdrowia, opieki 

społecznej,  bezrobocia. 

 

3. Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w 

szczególności: 

1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza zgodnie z jego 

poleceniami i wskazówkami; 
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2) sprawowanie funkcji Burmistrza w razie nieobecności Burmistrza ; 

3) wykonywanie z upoważnienia organu wykonawczego gminy czynności 

nadzorczych wobec dyrektorów placówek przedszkolnych i szkolnych 

podległych gminie; 

4) podejmowanie działań zapewniających kadrowe, organizacyjne i materialne 

warunki funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych; 

5) organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowo-

wychowawczych; 

6) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych placówek szkolnych i 

przedszkolnych; 

7) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

konkursów na stanowiska dyrektorów placówek przedszkolnych i szkolnych; 

8) współdziałanie z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu przy 

ocenianiu dyrektorów placówek przedszkolnych i szkolnych; 

9) prowadzenie spraw z zakresu tworzenia, przekształcania, likwidacji 

placówek przedszkolnych i szkolnych w gminie; 

10) prowadzenie ewidencji placówek oświatowych niepublicznych oraz spraw z 

zakresu udzielania i rozliczania dotacji dla tych placówek; 

11) prowadzenie sprawozdawczości oraz wykonywanie zadań związanych z 

ustawą o systemie informacji oświatowej; 

12) kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i 

młodzież; 
13) realizacja zadań w zakresie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 

nauczycieli; 

14) zapewnienie dzieciom w wieku 6 lat miejsc do realizacji rocznego 

przygotowania przedszkolnego; 

15) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania stypendium uczniowskiego- 

przyjmowanie wniosków w tym zakresie i wydawanie decyzji 

administracyjnych o przyznaniu bądź odmowie stypendium; 

16) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem pracodawcom kosztów 

praktycznej nauki zawodu  pracowników młodocianych, wydawanie decyzji 

w tym zakresie; 

17) koordynacja spraw transportu i opieki w czasie dowożenia dzieci i młodzieży 

do szkół; 

18) gromadzenie informacji o stanie bhp w placówkach oświatowych oraz 

współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

19) współpraca z Skarbnikiem Gminy, Dyrektorem Biura Obsługi Szkół 

Samorządowych w Białej w zakresie finansowania gminnych jednostek 

oświatowych; 

20) współdziałanie z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu w sprawach 

dotyczących oświaty w gminie i wymagających uzgodnień; 
21) współdziałanie z szkołami niepublicznymi na terenie Gminy; 

22) współpraca z związkami zawodowymi pracowników oświaty w zakresie 

przewidzianym przepisami prawa; 

23) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń 
Burmistrza z zakresu spraw oświatowych; 

24) wykonywanie innych zadań gminy wynikających z ustawy o systemie 

oświaty, karty nauczyciela oraz przepisów wykonawczych; 

25) nadzór i koordynacja nad sprawami opieki społecznej, kultury, zdrowia. 
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4. Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje następujące jednostki 

organizacyjne gminy: 

 

1) Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej; 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej; 

3) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej; 

4) Publiczne Gimnazjum w Białej; 

5) Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku; 

6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej wraz z 

Filią w Gostomi i Filią w Radostyni; 

7) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku; 

8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiczu; 

9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogórzu, 

b) Publiczne Przedszkole w Pogórzu 

10) Publiczne Przedszkole w Białej z Oddziałem Zamiejscowym w Prężynie; 

11) Publiczne Przedszkole w Gostomi z Oddziałem Zamiejscowym w Solcu; 

12) Publiczne Przedszkole w Ligocie Bialskiej; 

13) Publiczne Przedszkole w Łączniku z Oddziałem Zamiejscowym w 

Chrzelicach. 

 

5. Przy oznaczaniu akt z zakresu prowadzonych spraw Zastępca Burmistrza stosuje 

symbol – „ZB”. 
 

 

§ 20. 

 

 

1. Sekretarz Gminy – stanowisko z powołania. 
 

2. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, prawidłowe 

warunki jego działania i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich 

referatów i samodzielnych stanowisk pracy. 

 

3. Do kompetencji i zadań Sekretarza należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów  oraz zmian regulaminów i innych aktów 

wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu; 

2) ustalanie zasad  organizacji pracy Urzędu; 

3) kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz 

zapewnienie właściwego obiegu informacji; 

4) zapewnienie zgodności działania urzędu z obowiązującymi przepisami 

prawa; 

5) nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w Urzędzie; 

6) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie realizacji polityki kadrowej i 

płacowej w Urzędzie; 

7) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i 

pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy; 

8) nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem etatami, funduszem płac; 

9) nadzór nad doskonaleniem kadr, kierowanie pracowników na kursy, 

szkolenia i inne formy kształcenia; 
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10) organizacja i koordynacja praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie, 

nadzór nad stażystami odbywającymi staż w Urzędzie; 

11) udzielanie instruktażu wstępnego nowoprzyjętym pracownikom; 

12) prezentacje nowoprzyjętych pracowników, praktykantów, stażystów; 

13) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej; 

14) prowadzenie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy w szczególności w 

zakresie przestrzegania przez pracowników zasad instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania 

administracyjnego; 

15) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na sesje  Rady Miejskiej; 

16) prowadzenie szkoleń i narad z pracownikami; 

17) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu; 

18) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy; 

19) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wyborów – urzędnika wyborczego; 

20) koordynowanie sprawami ds. informacji niejawnych; 

21) nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków; 

22) wykonywanie w imieniu Burmistrza czynności związanych z 

przyjmowaniem oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników 

Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ( w oparciu o 

ustawę o samorządzie gminnym) w tym dokonywanie analiz przyjętych 

oświadczeń; 
23) wykonywanie innych zadań służbowych na polecenie Burmistrza. 

 

4. Sekretarz Gminy bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne: 

 

1) Referat Organizacyjny; 

      2) Referat Spraw Obywatelskich; 

      3) Urząd Stanu Cywilnego. 

 

5.  Przy oznaczaniu akt z zakresu prowadzonych spraw Sekretarz Gminy stosuje 

       symbol – „SG” 
 

 

§ 21. 

 

1. Skarbnik Gminy – stanowisko z powołania. 
 

  2. Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi gminy oraz 

      obsługą finansowo-księgową Urzędu. 

 

  3. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności: 

1) kierowanie  pracą Referatu Finansowego; 

2) organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji 

finansowej; 

3) przygotowywanie projektu budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi; 

4) dokonywanie analizy budżetu i informowanie na bieżąco Burmistrza o jego 

realizacji; 

5) nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki organizacyjne gminy; 

6) koordynacja kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarki finansowej; 
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7) opracowywanie sprawozdań finansowych i analiz z wykonania budżetu; 

8) nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości 

i obsługi księgowej budżetu; 

9) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez 

Burmistrza, a dotyczących prowadzenia rachunkowości; 

10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 

11) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i 

finansowych z planem finansowym; 

12) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań 
finansowych; 

13) nadzorowanie całokształtu prac związanych z właściwym naliczeniem i 

poborem    podatków oraz opłat lokalnych, czynszów za lokale  mieszkalne i 

użytkowe oraz pozostałych dochodów budżetowych; 

14) pełnienie nadzoru  nad pobieraniem i rozliczaniem podatku VAT; 

15) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań 

wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza. 

 

5. Skarbnik Gminy bezpośrednio nadzoruje pracę Referatu Finansowego. 

 

6. Przy oznaczaniu akt z zakresu prowadzonych spraw Skarbnik stosuje  

symbol – „FN” 
 
 
 

 

Rozdział VI 
 

ZADANIA WSPÓLNE   REFERATÓW I SAMODZIELNYCH 
STANOWISK PRACY  ORAZ  ZADANIA KIEROWNIKÓW 

REFERATÓW 
 

§ 22. 

 

1. Referaty  i samodzielne stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją 
zadań wynikających z niniejszego Regulaminu. 

 

2. Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należą w 

szczególności: 

1) posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa 

samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa 

administracyjnego materialnego i przepisów gminnych oraz znajomość 
orzecznictwa; 

2) przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod 

obrady Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza; 

3) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów 

oraz projektów decyzji administracyjnych; 

4) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt; 

5) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt; 

6) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji 

zadań; 



 12 

7) współdziałanie z Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów 

niezbędnych do przygotowania projektu budżetu ; 

8) prawidłowa realizacja budżetu w części dotyczącej  zakresu zadań referatu czy 

samodzielnego stanowiska; 

9) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych; 

10) rozpatrywanie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi; 

11) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów; 

12) podejmowanie niezbędnych działań w celu ochrony tajemnicy służbowej 

zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 

13) zapewnienie ochrony danych osobowych  przetwarzanych na stanowiskach 

pracy; 

14) stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych; 

15) przygotowywanie na bieżąco informacji, które winny być zamieszczane na 

stronie internetowej Urzędu i stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz 

przekazywanie  ich administratorowi tych stron, 

16) udostępnianie informacji publicznych zgodnie z ustawą o dostępie  do 

informacji publicznych; 

17) załatwianie spraw wprowadzanych do elektronicznego obiegu dokumentów , 

stosowanie przepisów z zakresu informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne; 

18) uczestnictwo w różnych formach szkolenia  organizowanych dla pracowników 

samorządowych; 

19) sprawne współdziałanie z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w 

sprawach wymagających uzgodnień; 
20) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy; 

21) wykonywanie na polecenie Burmistrza, Z-cy Burmistrza i Sekretarza Gminy 

innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania referatu czy 

samodzielnego stanowiska pracy 

 

. 

§ 23. 

 

1. Kierownicy referatów są odpowiedzialni  za prawidłowe  i sprawne wykonywanie 

przez pracowników referatu zadań określonych niniejszym Regulaminem i 

wynikających z innych przepisów prawnych. 

 

2. Do zadań kierowników referatów należy w szczególności: 

1) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych 

pracowników; 

2) nadzorowanie terminowego, rzetelnego i zgodnego z obowiązującymi 

przepisami prawa załatwiania spraw należących do zakresu działania danego 

referatu; 

3) informowanie komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych 

Gminy o podjętych działaniach i rozstrzygnięciach mających związek z 

przedmiotem prowadzonych przez nich spraw lub jeżeli ich znajomość jest 

niezbędna do zharmonizowania działalności Urzędu; 

4) podejmowanie inicjatyw w zakresie wydawania przepisów gminnych lub 

innego uregulowania określonych spraw, należących do zakresu działania 

referatu; 
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5) nadzorowanie terminowego i prawidłowego opracowywania projektów uchwał 

Rady i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady oraz projektów 

zarządzeń Burmistrza, umów, porozumień; 
6) wydawanie  w zakresie wykonywanych zadań decyzji administracyjnych w 

ramach posiadanych upoważnień; 
7) planowanie i organizowanie pracy referatu, zapewnienie ciągłości pracy w 

referacie w czasie nieobecności pracownika; 

8) dokonywanie podziału czynności uprawnień i odpowiedzialności między 

pracownikami referatu, sporządzanie projektu zakresów czynności dla 

pracowników; 

9) dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników zgodnie z  

obowiązującymi regulacjami prawnymi; 

10) zapewnienie sprawnego przyjmowania stron w referacie; 

11) wnioskowanie w sprawach przyjmowania, zwalniania, awansowania i 

wyróżniania  i karania pracowników; 

12) zapewnienie dyscypliny pracy w referacie; 

13) udział w sesjach Rady Miejskiej i na zaproszenie w posiedzeniach komisji 

Rady 

 

 

Rozdział VII 
 

ZAKRES  DZIAŁANIA REFERATÓW I SAMODZIELNYCH 
STANOWISK PRACY 

 

§ 24. 

 

REFERET  ORGANIZACYJNY 
 

1. Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego należy w szczególności: 

 

1) organizowanie kontaktów Burmistrza  z różnymi podmiotami oraz 

mieszkańcami ; 

2) prowadzenie obsługi sekretariatu Burmistrza; 

3) obsługa spotkań , narad organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę; 
4) prowadzenie sekretariatu Urzędu - przyjmowanie, rozdzielanie korespondencji 

oraz prowadzenie ewidencji wpływającej korespondencji do Urzędu; 

5) wprowadzanie( poprzez skanowanie dokumentów) korespondencji do 

elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie; 

6) prowadzenie rejestru oraz zbioru przepisów gminnych; 

7) prowadzenie rejestrów oraz zbiorów zarządzeń Burmistrza jako organu 

wykonawczego gminy oraz jako kierownika urzędu; 

8) prowadzenie całości spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej; 

9) wykonywanie zadań kancelaryjno-biurowych w zakresie zleconym przez 

Przewodniczącego Rady Miejskiej; 

10) opracowywanie projektów planów pracy Rady Miejskiej oraz  współpraca z 

komisjami Rady przy opracowywaniu swych planów pracy; 

11) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i 

wniosków radnych, wniosków komisji; 



 14 

12) przygotowywanie i obsługa spotkań radnych  z wyborcami; 

13) prowadzenie obsługi  zebrań wiejskich, spotkań z sołtysami; 

14) wykonywanie czynności związanych z współdziałaniem Rady i jej organów z 

organizacjami społecznymi, politycznymi i samorządowymi; 

15) obsługa dyżurów radnych; 

16) współudział w wykonywaniu zadań związanych z wyborami do Sejmu i senatu, 

Prezydenta RP, samorządowymi oraz przeprowadzania referendum , zgodnie  z  

ordynacjami wyborczymi; 

17) prowadzenie całości spraw osobowo-kadrowych pracowników Urzędu  oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy :Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Białej, Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej; 

18) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych oraz ewidencji 

wyjazdów służbowych pracowników Urzędu; 

19) prowadzenie ewidencji czasu pracy i rozliczanie czasu pracy pracowników; 

20) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu; 

21) prowadzenie spraw osobowo-kadrowych pracowników zatrudnionych na 

pracach interwencyjnych oraz  pracach społecznie-użytecznych; 

22) prowadzenie  gospodarki środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenia mienia 

Urzędu; 

23) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele biurowe; 

24) zapewnienie obsługi urządzeń łączności; 

25) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem w urzędzie systemu 

alarmowego antywłamaniowego 

26) prowadzenie prenumeraty prasy i czasopism, wydawnictw, Dzienników Ustaw 

Monitorów Polski, Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego; 

27) zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci; 

28) realizacja oraz egzekwowanie ustaleń wprowadzonych Regulaminem Pracy a 

należących do zakresu spraw Referatu; 

29) prowadzenie aktualizacji materiałów informacyjnych dla potrzeb Urzędu oraz 

tablic urzędowych i informacyjnych; 

30) prowadzenie nadzoru nad pracownikami obsługi tut. Urzędu; 

31) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych; 

32) zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynku; 

33) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem p.poż. i sprawami bhp w 

Urzędzie oraz  przestrzeganiem przepisów bhp w  odniesieniu do 

pracowników-ścisła współpraca w tym zakresie z  osobą wykonująca  zadania 

służby bhp w tut. Urzędzie; 

34) nadzór nad remontami, konserwacjami przeglądami technicznymi, pomiarami z 

zakresu bhp  prowadzonymi  na terenie budynku Urzędu; 

35) prowadzenie rejestrów , dokumentacji  wypadków przy pracy; 

36) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem rozmów telefonicznych; 

37) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu 

oraz  nadzór nad terminowym ich załatwianiem; 

38) przeprowadzanie przesłuchań  świadków w celu udokumentowania okresów 

zatrudnienia w gospodarstwie rolnym, zakładzie pracy oraz prac 

przymusowych; 

39) wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w gospodarstwie rolnym wliczanych 

do pracowniczego stażu pracy, przyjmowanie zeznań świadków do 

udowodnienia okresów pracy; 

40) prowadzenie rejestru upoważnień wydawanych dla pracowników; 
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41) prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych zawieranych w Urzędzie; 

42) prowadzenie ewidencji aktów normatywnych i  przekazywanie ich 

pracownikom celem realizacji  przepisów; 

43) prowadzenie kancelarii dokumentów   o klauzuli „zastrzeżone”- przyjmowanie, 

rejestrowanie i przekazywanie na stanowiska pracy; 

44) prowadzenie  Rejestru  instytucji kultury w Gminie Biała; 

45) prowadzenie nadzoru nad wydatkowanymi środkami finansowymi przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej; 

46) prowadzenie spraw odznaczeń i wyróżnień; 
47) prowadzenie archiwum zakładowego; 

48) prowadzenie biblioteki Urzędu; 

49) prowadzenie centralnego rejestru wpływających do Urzędu wniosków o 

udostępnianie danych osobowych i przekazywanie wniosków na poszczególne 

stanowiska pracy; 

50) przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych; 

51) umieszczanie informacji na stronie BIP-u   Urzędu; 

52) realizowanie postanowień  ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

 

2. Przy oznaczaniu akt  Referat Organizacyjny stosuje symbol – „OR”.  
 

 

 

§ 25. 

 

 
REFERAT FINANSOWY 

 

1. Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności: 

 

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy; 

2) wnioskowanie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami; 

3) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu i zabezpieczenie 

równowagi budżetowej; 

4) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu – kwartalnych, półrocznych , 

rocznych; 

5) dokonywanie okresowych analiz budżetu; 

6) nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych jednostek 

budżetowych; 

7) nadzór i kontrola nad realizacją planów finansowych jednostek budżetowych 

podległych gminie; 

8) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w 

sprawach dotyczących budżetu, podatków i opłat lokalnych; 

9) wymiar i pobór podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków 

transportowych, leśnego, opłaty od psów, prowadzenie rejestrów 

wymiarowych; 

10) wykonywanie kontroli prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych; 

11) udzieleni ulg, umorzeń, rozkładanie na raty, odraczanie terminu zapłaty 

podatków i opłat lokalnych; 

12) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem  pomocy publicznej; 

13) przeprowadzanie kontroli podatkowej osób fizycznych i prawnych w zakresie 

podatków lokalnych; 
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14) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów; 

15) wystawianie upomnień dla zalegających  w opłacie należności podatków 

lokalnych , opłat czynszowych; 

16) podawanie do publicznej wiadomości  zgodnie z ustawa o finansach 

publicznych wykazu podatników, którym umorzono należności podatkowe; 

17) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób zalegających w 

należnościach ,o których mowa w pkt 14; 

18) prowadzenie spraw związanych z windykacją należności budżetowych, w tym 

w zakresie należności z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i 

użytkowe; 

19) egzekucja należności budżetowych, do których nie stosuje się przepisów 

ordynacji podatkowej; 

20) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan 

zaległości podatnika; 

21) wydawanie innych zaświadczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi; 

22) prowadzenie spraw związanych z zwrotem producentom rolnym podatku 

akcyzowego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej; 

23) dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych; 

24) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu ( księgowości podatkowej i 

budżetowej); 

25) prowadzenie obsługi kasowej; 

26) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu, pracowników robót 

publicznych i prac społecznie-użytecznych; 

27) wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników; 

28) prowadzenie spraw finansowych funduszu socjalnego oraz kasy zapomogowo-

pożyczkowej dla pracowników urzędu; 

29) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków  trwałych i nietrwałych; 

30) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 

31) rozliczanie rachunków gotówkowych, bezgotówkowych; 

32) rozliczanie podatku VAT, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży; 

33) prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej; 

34) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

35) prowadzenie dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

36) współpraca z urzędem Statystycznym w zakresie aktualizacji  nr REGON 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; 
37) realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych; 

38) wydawanie  zezwoleń  na krajowy zarobkowy przewóz  osób pojazdami 

samochodowymi; 

39) prowadzenie spraw związanych z ewidencją pól biwakowych oraz innych 

obiektów, w których  prowadzone są usługi hotelarskie, zgodnie z przepisami 

ustawy o usługach turystycznych oraz przepisami wykonawczymi do tejże 

ustawy; 

40) przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej  w sprawie określenia 

czasu pracy placówek handlowych; 
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41) przyjmowanie, sprawdzanie i potwierdzanie poprawności oraz kompletności 

zgłoszenia identyfikacyjnego NIP 3 – składanego przez podatników podatku 

rolnego, leśnego i nieruchomości; 

42) przekazywanie zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego w 

Prudniku; 

43) współpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową w Opolu oraz izbami i urzędami 

skarbowymi; 

44) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

2. Przy oznaczaniu akt Referat Finansowy stosuje symbol - „FN” a stanowisko ds.    

działalności   gospodarczej i handlu symbol - „HU” 
 
 
 

§ 26. 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 
 

URZĄD STANU CYWILNEGO 
 

 

1) Do zadań  Referatu Spraw Obywatelskich  należą sprawy z zakresu : dowodów 

osobistych ,  ewidencji ludności oraz spraw wojskowych  tj.  w szczególności: 

 

1) przyjmowanie wniosków  o wydanie dowodu osobistego oraz wydawanie 

dowodów osobistych; 

2) prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą i utratą 
dowodu osobistego; 

3) prowadzenie dokumentacji archiwalnej wydanych dowodów osobistych; 

4) współpraca z Centralnym Biurem Adresowym, Rządowym Centrum 

Informacyjnym-PESEL, urzędami stanu cywilnego, urzędami gmin, organami 

policji i wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w 

zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowych a także w związku z 

wydawaniem dokumentów tożsamości; 

5) prowadzenie kart osobowych mieszkańców oraz ich aktualizowanie; 

6) prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji 

ludności; 

7) sporządzanie spisu wyborców do przeprowadzania wyborów, referendów, 

8) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie; 

9) prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców; 

10) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i 

wymeldowania oraz ustalenia charakteru pobytu; 

11) wydawanie zaświadczeń / potwierdzeń/ na podstawie zbiorów meldunkowych, 

zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych; 

12) nanoszenie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej i 

dowodowej; 

13) prowadzenie statystyki z ruchu wędrówkowego ludności; 

14) sporządzanie wykazu dzieci do szkoł; 

15) odtwarzanie ewidencji wojskowej; 
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16) przyjmowanie, sprawdzanie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-3 składanego 

przez osoby dokonujące wymiany dowodu osobistego oraz przekazywanie 

zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w Prudniku; 

17) wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych; 

18) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem poboru – 

współpraca w tym zakresie z Starostwem Powiatowym w Prudniku i Wojskową 
Komendą Uzupełnień w Nysie; 

19) udział w pracach komisji poborowej; 

20) występowanie do organów policji w czasie trwania rejestracji o doprowadzenie 

przedpoborowego na rejestrację a w czasie trwania poboru o doprowadzenie 

poborowego na pobór; 

21) sporządzanie wniosków o ukaranie w stosunku do przedpoborowych i 

poborowych, którzy nieusprawiedliwili swego niestawiennictwa na rejestracji 

czy na poborze; 

22) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby 

wojskowej; 

23) wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez poborowego, żołnierza 

bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny; 

24) wydawanie decyzji dotyczących wypłacania zasiłków członkom rodziny osób 

spełniających obowiązek wojskowy; 

25) realizacja zadań specjalnych – akcja kurierska, współdziałanie w tym zakresie z  

organami wojskowymi, starostwem powiatowym, policja; 

26) nakładanie obowiązku świadczeń osobistych  i rzeczowych na rzecz obrony 

RP, prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń; 
27) podejmowanie działań związanych z oczyszczaniem terenu z niewypałów i 

porzuconej amunicji; 

28) wydawanie zezwoleń na zorganizowanie zbiórek publicznych 

przeprowadzanych na obszarze gminy; 

29) realizacja przepisów w zakresie spraw związanych z  organizacja zgromadzeń; 
 

2. Do zadań z zakresu spraw  urzędu stanu cywilnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie rejestracji i dokumentacji urodzeń, małżeństw i zgonów zgodnie 

z wymogami prawa o aktach stanu cywilnego; 

2) wydawanie decyzji i postanowień przewidzianych w prawie o aktach stanu 

cywilnego dotyczących: ustalenia, odtwarzania i wpisywania akt stanu 

cywilnego, prostowania i uzupełniania akt stanu cywilnego; 

3) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze 

imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska, uznaniu dziecka; 

4) przyjmowanie zapewnień oraz dokumentów do ślubu konkordatowego, 

wydawanie zaświadczeń w tym celu oraz sporządzanie aktów małżeństw tych 

ślubów; 

5) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego 

terminu oczekiwania; 

6) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do ślubu za granicą; 
7) nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego; 

8) wydawanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk zgodnie z przepisami 

ustawy w tym zakresie; 

9) prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów 

aktów; 
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10) występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie; 

11) organizowanie uroczystości zawarcia małżeństwa, nadania imienia dziecku 

oraz jubileuszu małżeństwa; 

12) współdziałanie z sadami, organami ewidencji ludności i innymi urzędami 

stanu cywilnego w zakresie dokumentowania zmian mających wpływ na 

zasadniczą treść aktów stanu cywilnego; 

13) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i przekazywanie ich do 

Archiwum Państwowego; 

14) spisywanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy. 

 

3. Przy oznaczaniu akt referat stosuje symbol – „SO”  a przy sprawach z zakresu 

Urzędu Stanu Cywilnego,  stosuje się symbol – „USC”. 
 

 

§ 27. 

 

REFERAT INŻYNIERII KOMUNALNEJ   I   INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 
 

1. Do zakresu działania Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej 

należą sprawy z zakresu: zamówień publicznych, planowania przestrzennego, 
gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, realizacji inwestycji, 
drogownictwa, ochrony zabytków, promocji gminy, integracji europejskiej, w 

tym w szczególności: 
 
 zakresie gospodarki lokalowej: 

 
1) opracowywanie projektu wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy zawierającego min. zasady polityki 

czynszowej i przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej w Białej; 

2) realizacja programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; 

3) opracowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie  zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy; 

4) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w oparciu o przepisy 

ustawowe oraz zasady ustalone przez Radę Miejską, tj.: 
a) przyjmowanie podań-wniosków o przydział, zamianę mieszkań z zasobów 

komunalnych gminy, weryfikacja wnoszonych wniosków, 

b) współdziałanie z społeczną komisja ds. przydziału mieszkań przy 

rozpatrywaniu wniosków o przydział mieszkań, 
c) zawieranie i rozwiązywanie umów na najem mieszkania. 

5) zawieranie umów najmu na lokale użytkowe oraz garaże; 

6) podejmowanie działań związanych z dokonaniem usunięcia z lokalu osoby 

zajmującej lokal samodzielnie; 

7) przygotowywanie projektu zarządzenia burmistrza w sprawie ustalenia stawek 

czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek za lokale użytkowe; 

8) naliczanie należności czynszowych za lokale mieszkalne i należności za lokale 

użytkowe 

9) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych; 

10) rozliczanie najemców zdających lokale mieszkalne, użytkowe – sporządzanie 

w tym zakresie protokołów zdawczo-odbiorczych; 
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11) dysponowanie kluczami do wolnych lokali; 

12) zakładanie, prowadzenie i bieżąca aktualizacja książek obiektów budowlanych 

zasobów komunalnych gminy; 

13) prowadzenie okresowych analiz zużycia wody, energii cieplnej i elektrycznej w 

budynkach zasobów komunalnych gminy; 

14) prowadzenie polityki remontowej w zasobach  komunalnych; 

15) dokonywanie przeglądów obiektów komunalnych pod katem konieczności 

przeprowadzania remontów i napraw; 

16) dokonywanie odbiorów końcowych wykonywanych remontów w gminnych 

zasobach komunalnych; 

17) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem przeglądów technicznych 

( 5 letnie, roczne i inne) obiektów komunalnych w gminie , zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego; 

18) prowadzenie spraw dot. sporządzania certyfikatów energetycznych budynków 

komunalnych; 

19) prowadzenie spraw dot. świadectw charakterystyki energetycznej; 

20) uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych; 

21) współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie wymagającym 

uzgodnień; 
22) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie mieszkalnictwa; 

23) prowadzenie całości spraw związanych z przyznawaniem dodatków 

mieszkaniowych; 

24) realizacja ustawy z dnia 9 września 2006r o finansowym wsparciu rodzin w 

nabywaniu własnego mieszkania; 

25) opracowywanie i ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali 

mieszkalnych nie należących do publicznego zasoby mieszkaniowego gminy 

Biała. 

 

w zakresie drogownictwa: 

 
26) prowadzenie ewidencji i rejestru dróg gminnych i lokalnych; 

27) prowadzenie ewidencji i rejestru obiektów mostowych na drogach gminnych i 

lokalnych miejskich; 

28) kontrola i ocena stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników; 

29) zgłaszanie do zarządcy dróg wszelkich usterek i nieprawidłowości 

występujących na drogach  

30) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu budowy, remontu i 

utrzymania dróg gminnych; 

31) planowanie oświetlenia miejsc publicznych  i dróg znajdujących  się na terenie 

gminy; 

32) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych i 

lokalnych miejskich, mostów; 

33) prowadzenie spraw dot. budowy, remontów dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych; 

34) prowadzenie przeglądów okresowych dróg, obiektów mostowych; 

35) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej 

miejskiej; 

36) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych i 

lokalnych miejskich obiektów nie związanych z gospodarką drogową; 
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37) prowadzenie spraw związanych z budową, remontem i utrzymaniem 

przystanków autobusowych; 

38) nadzór nad oznakowaniem dróg; 

39) utrzymanie przejezdności dróg gminnych i lokalnych miejskich 

 

w zakresie inwestycji, gospodarki komunalnej, ochrony zabytków, zamówień 

publicznych: 

 
40) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów zadań gospodarczych , planów 

inwestycyjnych i remontów, programu rozwoju gminy, realizacja planów i 

programów 

41) koordynacja prac związanych z opracowywaniem  Staretegii Rozwoju Gminy 

oraz realizacja strategii; 

42) przygotowywanie propozycji do planu  budżetu gminy w zakresie rozwoju i 

utrzymania infrastruktury gminy; 

43) organizowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i 

bieżących  oraz modernizacja obiektów i urządzeń komunalnych; 

44) przygotowywanie formalno-prawne i nadzór nad realizacją inwestycji 

gminnych; 

45) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia zadań inwestycyjnych właściwym 

organom; 

46) prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością z realizacja zadań 

gospodarczych; 

47) zapewnienie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania 

inwestycyjne, remonty, zgodnie z planem budżetu; 

48) prowadzenie przetargów publicznych na wykonywanie wszelkich zadań 
inwestycyjnych, innych zadań gospodarczych zgodnie z ustawa prawo 

zamówień publicznych; 

49) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków, ochrony dóbr kultury 

50) nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego; 

51) organizowanie utrzymania bieżącego i remontów pomników, cmentarzy 

wojennych i  miejsc pamięci; 

52) czuwanie nad właściwym zagospodarowaniem terenów zieleni w gminie, 

współpraca w tym zakresie z podmiotem zarządzającym zielenią; 
53) nadzór nad właściwym utrzymaniem placów zabaw; 

54) zapewnienie prawidłowego poziomu usług komunalnych w tym: zaopatrzenie 

w wodę, energię elektryczną, gospodarka odpadami , utrzymanie czystości i 

właściwego stanu sanitarnego gminy; 

55) planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną na 

terenie gminy, zgodnie z ustawą prawo energetyczne; 

56) składanie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji 

dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego zgodnie z 

ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji  oraz przepisami wykonawczymi do 

ustawy; 

 

w zakresie ochrony środowiska: 

 
57) opracowywanie projektu planu ochrony środowiska oraz rocznych planów  

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska; 

58) koordynowanie wydatkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska; 
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59) zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska w ramach 

obowiązujących przepisów prawnych; 

60) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania  przepisów po ochronie 

środowiska na terenie gminy; 

61) wydawanie  zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości; 

62) wymierzanie kar pieniężnych  za samowolne usuwanie drzew i krzewów; 

63) ochrona drzewostanu na terenie gminy, określanie sposobu wykorzystania 

ochrony terenów; 

64) planowanie nasadzeń i wymiany drzewostanu; 

65) opracowywanie projektu  gminnego planu gospodarki odpadami do uchwalenia 

przez Radę Miejska oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji tego planu; 

66) nadzór nad realizacja uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; 

67) podawanie do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

prowadzenia  schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawnymi; 

68) wydawanie decyzji na  prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, 

wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, prowadzeniu 

schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzybowisk i spalanie zwłok 

zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; 

69) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia warunków funkcjonowania w 

gminie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

70) prowadzenie ewidencji : składowisk odpadów, miejsc gromadzenia odpadów, 

zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków; 

71) sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej i depozytowej; 

72) podejmowanie działań w kierunku likwidacji dzikich wysypisk śmieci; 

73) egzekwowanie przestrzegania uregulowań ustawy o odpadach; 

74) sporządzanie opinii dla starosty odnośnie wydania zezwolenia dla odbiorców 

odpadów niebezpiecznych i dla odbiorców innych niż niebezpieczne, na 

usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów; 

75) sporządzanie opinii dla wojewody  i starosty w odniesieniu do programu 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi; 

76) sporządzanie sprawozdań, wykazów zawierających informacje i dane w 

zakresie korzystania ze środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie; 

77) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z 

ustawa  Prawo ochrony środowiska; 

78) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływań na środowisko zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi  przepisami prawnymi; 

79) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska oraz przepisami wykonawczymi w tym zakresie; 

80) udostępnianie społeczeństwu informacji środowisku i jego ochronie zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie; 
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81) współdziałanie z Inspektoratem Ochrony Środowiska przy tworzeniu i 

prowadzeniu monitoringu środowiska 

82) prowadzenie całości spraw związanych  z realizacja ustawy z dnia 29 lipca 

2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

83) prowadzenie działań mających na celu usuwanie azbestu na terenie gminy; 

84) kontrola stanu cieków wodnych oraz wprowadzanie zakazów w przypadku 

wprowadzania do gruntów ścieków nienależycie oczyszczonych; 

85) prowadzenie zadań gminy, wynikających z ustawy prawo wodne; 

86) przeprowadzanie  spraw związanych  konserwacją rowów melioracyjnych; 

87) prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed powodzią , współpraca w tym 

zakresie z stanowiskiem ds. zarządzania kryzysowego; 

88) wprowadzanie szczególnych form ochrony przyrody, zgodnie z ustawa o 

ochronie przyrody; 

89) obwieszczanie rozporządzenia wojewody o wprowadzaniu ograniczeń w 

odniesieniu do poszczególnych form ochrony przyrody; 

90) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących 

zaopiniowania  wniosku dyrektora generalnego lasu o uznaniu lasu Skarbu 

Państwa za las ochronny i wniosku starosty w odniesieniu do pozostałych 

lasów; 

91) informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu do wglądu projektu  

uproszczonego planu urządzenia lasu; 

92) udział w odbiorach robót w zakresie wodno-melioracyjnym; 

 

w zakresie planowania przestrzennego; 

 
93) prowadzenie całości spraw związanych ze sporządzeniem studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z 

procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w tym przygotowywanie  projektów uchwał Rady Miejskiej; 

94) prowadzenie całości spraw związanych z  sporządzaniem lub zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z procedurą 
określoną w  ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym 

przygotowywanie stosowych projektów uchwał Rady Miejskiej; 

95) udostępnianie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 

96) prowadzenie rejestru planów miejscowych; 

97) współdziałanie z urbanistą  opracowującym projekty studium oraz plany 

zagospodarowania przestrzennego; 

98) sporządzanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 

przedstawianie analiz  Radzie Miejskiej; 

99) przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

100) współpraca z urbanistą przygotowującym projekty decyzji o warunkach 

zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

101) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 

decyzji o  ustaleniu lokalizacji celu publicznego; 

102) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

103) realizacja zadań  wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji o 

środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisku, w 
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zakresie dot. planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy; 

104) prowadzenie rejestru wydanych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku 

decyzji o pozwoleniu na budowę; 
105) prowadzenie ewidencji wypisów  aktów notarialnych sporządzonych  przez 

poszczególne kancelarie notarialne; 

106) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości opłaty tzw. 

planistycznej zgodnie z regulacjami ustawy; 

107) wydawanie  zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania 

przestrzennego 

108) wydawanie zaświadczeń  o  zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego; 

109) wydawanie zaświadczeń o ujęciu obiektu w rejestrze/ewidencji zabytków; 

110) prowadzenie całości spraw związanych  z wydawaniem zezwoleń na 

utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na terenie gminy , 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; 

111) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwolenia na organizację 
imprezy masowej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi; 

112) udział w pracach i obsługa administracyjna Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej w Białej; 

 

w zakresie promocji gminy i integracji europejskiej: 

 
113) pozyskiwanie informacji , danych umożliwiających prawidłowe ukierunkowa- 

nie działań związanych z rozwojem gminy Biała; 

114) poszukiwanie i współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój 

przedsiębiorczości w  gminie Biała; 

115) podejmowanie działań w kierunku pozyskania potencjalnych inwestorów do 

uruchamiania działalności gospodarczej na terenie gminy; 

116) prowadzenie działań promujących tereny inwestycyjne  gminy Biała; 

117) wyszukiwanie, gromadzenie i aktualizacja informacji na temat możliwości 

pozyskiwania środków  unijnych oraz innych środków zewnętrznych 

pozabudżetowych; 

118) informowanie mieszkańców gminy w tym rolników, przedsiębiorców  o 

możliwościach skorzystania z środków unijnych; 

119) poszukiwanie i współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój 

przedsiębiorczości w gminie 

120) sporządzanie projektów  na pozyskiwanie środków unijnych przez samorząd 

gminny; 

121) rozliczanie zadań realizowanych po uzyskaniu środków pomocowych; 

122) prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na 

terenie gminy Biała; 

123) współpraca z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o pożytku 

publicznym i wolontariacie” 

124) prowadzenie  wszelkich spraw związanych z promowaniem gminy Biała na 

zewnątrz; 

125) przygotowywanie propozycji w zakresie opracowania wydawnictw 

promocyjnych i informacyjnych o gminie; 

126) koordynowanie współpracą  gminy z zagranicą w ramach porozumień 
partnerskich oraz gminy w związkach, stowarzyszeniach; 
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127) umieszczanie na stronie internetowej Urzędu  aktualności w zakresie promocji 

gminy; 

128) współpraca z informatykiem w zakresie prowadzenia strony internetowej 

Urzędu, umieszczanie  aktualności w zakresie promocji gminy; 

129) koordynacja i współpraca w organizowaniu przez Urząd oraz inne jednostki 

uroczystości, rocznic, itp.; 

 

2. Przy oznaczaniu akt Referat stosuje się symbol „IKIE”. 
 

 

 

 

§ 28. 

 

REFERAT   ROLNICTWA  GOSPODARKI   NIERUCHOMOŚCIAMI  I   
INFORMATYKI 

 

1. Do zakresu działania Referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i 

Informatyki należy w szczególności: 

 

w zakresie rolnictwa: 
 

1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej, 

pomoc przy tworzeniu grup producenckich, gospodarstwa ekologicznych i 

agroturystycznych; 

2) pomoc w organizowaniu szkoleń przygotowywanych przez podmioty 

zewnętrzne, 

3) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa – współdziałanie z 

dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi w sprawach 

rocznych planów łowieckich w zakresie hodowli i ochrony zwierząt; 
4) przyjmowanie od zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, 

nadleśniczych zgłoszeń o objawach chorób zwierząt dziko żyjących; 

5) przyjmowanie od posiadacza zwierzęcia zawiadomienia o podejrzeniu 

wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt i informowanie organu Inspekcji 

Weterynaryjnej o otrzymaniu takiego zawiadomienia; 

6) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem przez 

burmistrza rzeczoznawców do szacowania strat, odszkodowania za padłe 

zwierzęta przy zwalczaniu chorób zakaźnych, stosując przepisy ustawy o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz 

rozporządzenia wykonawczego do ustawy; 

7) współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowywaniu i 

realizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 
8) podawanie do wiadomości publicznej informacji – obwieszczenia wojewody  

wystąpieniu choroby zakaźnej na określonym terenie; 

9) nadzór nad stosowaniem  środków ochronnych w związku z zwalczaniem 

choroby zakaźnej; 

10) współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz innymi 

instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest 

ochrona zwierząt; 
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11) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia, nad którym znęcają się 
właściciele lub opiekunowie oraz podejmowanie działań w zakresie 

przekazywania tegoż zwierzęcia schroniskom czy ogrodom zoologicznym; 

12) prowadzenie całości spraw dot. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

oraz ich  wyłapywanie, w tym przygotowywanie projektu uchwały o 

wyłapywaniu  bezdomnych zwierząt; 
13) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem przez gminę umowy na 

przeprowadzanie wyłapywania zwierząt z podmiotem prowadzącym schronisko 

lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność w tym zakresie; 

14) egzekwowanie od posiadacza zwłok zwierzęcych obowiązku zgłaszania do 

odbioru zwłok podmiotom zajmującym się ich zbieraniem, utylizacją; 
15) realizacja uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie ustalenia szczegółowych 

zada utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała; 

16) wydawanie zezwoleń na uprawę roślin objętych ustawą o przeciwdziałaniu  

narkomanii, przeprowadzanie kontroli upraw maku; 

17) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną / bez prawa 

podpisu decyzji/, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 

18) współdziałanie z właściwym organem Inspekcji Ochrony Roślin w zakresie 

zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych oraz 

przepisów wykonawczych do ustawy; 

19) współdziałanie z organami statystyki w zakresie opracowywania analiz, 

aktualizacji gospodarstw, przeprowadzania szacunku plonów, udziału w 

przygotowaniu i przeprowadzaniu spisów rolnych; 

20) zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie ( powódź, susza), 

współpraca w tym zakresie  z Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Opolskim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie; 

21) współdziałanie z Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa oraz Agencją Nieruchomości Rolnych; 

22) wydawanie zaświadczeń / bez prawa podpisu/ o  osobistym prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego i posiadanych kwalifikacji rolniczych, zgodnie z ustawą 
o kształtowaniu ustroju rolnego; 

23) kontrola i egzekwowanie spełnienia  przez rolników- zawarcia umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych, zgodnie z 

ustawa z 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarantowanym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

 

w zakresie gospodarowania  nieruchomościami: 

 
24) prowadzenie całości spraw związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy  o gospodarce nieruchomościami, kodeksu 

cywilnego, uchwały Rady w sprawie  zasad nabywania, zbywania obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, 

tym w szczególności: 

a) opracowywanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawie wyznaczenia do 

zbycia lub nabycia nieruchomości, 

b) zlecanie biegłym dokonywania wycen nieruchomości, 

c) podejmowanie czynności i sporządzanie dokumentacji w sprawach 

bezprzetargowego zbycia nieruchomości, 

d) przeprowadzanie przetargów na zbycie  nieruchomości, 
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e) opracowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia 

bonifikaty przy  sprzedaży nieruchomości, 

f) sporządzanie protokołów, uzgodnień lub rokowań zbycia lub nabycia 

nieruchomości, 

g) współpraca z kancelariami notarialnymi przy zawieraniu aktów 

notarialnych 

25) prowadzenie całości spraw dotyczących oddania nieruchomości gminnych  w 

trwały zarząd, najem, dzierżawę ,użyczenie; 

26) naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 

udzielanie bonifikat; 

27) wykonywanie prawa pierwokupu – sporządzanie projektu zarządzenia 

burmistrza w sprawie rezygnacji bądź korzystania przez gminę z prawa 

pierwokupu nieruchomości; 

28) opracowywanie projektu uchwały  Rady Miejskiej w Białej w sprawie  zasad 

gospodarowania nieruchomościami gminnymi; 

29) prowadzenie pełnej  ewidencji  nieruchomości gminnych; 

30) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planu wykorzystania 

gminnych zasobów nieruchomości stosownie z  zapisem ustawy o gospodarce 

nieruchomościami; 

31)  prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji mienia w gminie; 

32) sporządzanie corocznej  informacji o stanie mienia komunalnego; 

33) naliczanie opłat adiacenckich; 

34) prowadzenie spraw związanych z scalaniem i podziałem nieruchomości; 

35) występowanie o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych, 

ujawnianie w nich zaszłych zmian po podziale; 

36) prowadzenie spraw związanych z zamianą gruntów stanowiących własność 
gminy a osobami  fizycznymi i prawnymi; 

37) dokonywanie rozgraniczeń , podziałów nieruchomości; 

38) występowanie do starosty z wnioskiem o  wywłaszczenie nieruchomości 

przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne; 

39) opiniowanie wniosków o wydanie koncesji na wydobycie surowców 

mineralnych, zgodnie z ustawa prawo geologiczne; 

40) wnioskowanie do właściwego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 

Ministra Ochrony Środowiska, Wojewody o zgodę na przeznaczenie gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

41) sporządzanie opinii dla starosty w sprawie nałożenia  na stronę obowiązku 

zdjęcia próchniczej warstwy gleby, przy wyłączeniu gruntów z produkcji; 

42) sporządzanie opinii dla starosty w sprawach dotyczących  decyzji  o 

rekultywacji i zagospodarowania gruntów; 

43) prowadzenie spraw związanych  z nazewnictwem ulic oraz nadawaniem 

numerów  porządkowych dla nieruchomości; 

44) prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy o pracowniczych 

ogrodach działkowych; 

45) prowadzenie spraw związanych z budowa i remontem dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych; 

46) współdziałanie z Starostwem Powiatowym w Prudniku w zakresie kontroli 

stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

 

w zakresie informatyzacji: 

 

47) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białej; 
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48) prowadzenie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Białej; 

49) ścisła współpraca z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w 

Urzędzie w zakresie pozyskiwania aktualnych informacji celem umieszczenia 

ich na stronie BIP oraz stronie internetowej; 

50) wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem i ochroną danych 

osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym  tut. Urzędu; 

51) wdrażanie w Urzędzie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z 29.04.2004r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych; 

52) wdrażanie informatyzacji w pracy Urzędu; 

53) prowadzenie zakupu  sprzętu komputerowego oraz oprogramowania; 

54) instalacja i konfiguracja sprzętu , konserwacja oraz drobne naprawy; 

55) prowadzenie ewidencji  sprzętu komputerowego i oprogramowania  

użytkowanego w Urzędzie; 

56) udzielenie pracownikom Urzędu pomocy w zakresie obsługi sprzętu 

komputerowego oraz programów stosowanych na stanowiskach pracy; 

57) planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowywanie ich do 

zmieniających się potrzeb; 

58) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem w Urzędzie  elektronicznego 

obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego zgodnie z przepisami ustaw: 

ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o podpisie 

elektronicznym oraz przepisów wykonawczych do tychże ustaw. 

 

2. Przy oznaczaniu akt referat stosuje symbol „ RGNI” 

 

 

 

§ 30. 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO  DS. ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO  I 
SPORTU 

 

1. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego  

i  Sportu należy w szczególności: 

 

1) opracowywanie, nadzorowanie oraz aktualizowanie planów i innych 

dokumentów dotyczących przygotowywania i działania obronnego i Obrony 

Cywilnej; 

2) kierowanie organizacja szkoleń z zakresu Obrony Cywilnej; 

3) planowanie i koordynacja przyjęcia ludności z rozśrodkowania i ewakuacji z 

rejonów zagrożonych na teren  Gminy Biała; 

4) prowadzenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej; 

5) opracowywanie ,  aktualizacja  oraz realizowanie zadań wynikających z planu 

reagowania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

regulacjami prawnymi; 

6) prowadzenie spraw Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
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7) koordynowanie sprawami dot. pełnienia całodobowego dyżuru w celu 

zapewnienia przepływu  informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; 

8) realizacja zapisów ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz przepisów 

wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności: 

a) prowadzenie działań w sytuacjach zagrożeń katastrofa naturalną lub 

awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej, 

b) analizowanie i ocenianie zagrożeń oraz koordynowanie działań 

ratowniczych, 

c) wykonywanie działań planistycznych dot. sposobu reagowania  w sytuacji 

wystąpienia klęski żywiołowej, 

d) podejmowanie działań w celu zahamowania rozwoju występujących 

zagrożeń oraz mających na celu ograniczenie strat i zniszczeń, 
9) współpraca z Wydziałem zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego oraz Starostwem Powiatowym w Prudniku Wydziałem 

Organizacyjnym Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie 

realizacji zadań zarządzania kryzysowego; 

10) prowadzenie całości zagadnień z zakresu spraw obronnych w Urzędzie 

Miejskim w Białej; 

11) bieżąca współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej; zapewnienie 

jednostkom OSP z terenu gminy pomieszczeń, środków transportu, 

alarmowania i łączności, wyposażenia, umundurowania; 

12) nadzór nad  pracą kierowców-mechaników z jednostek OSP; 

13) składanie wniosków o powołanie i odwołanie gminnego komendanta ochrony 

przeciwpożarowej; 

14) podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia gminy w zbiorniki i środki 

ochrony przeciwpożarowej; 

15) koordynowanie funkcjonowaniem kryzysowego systemu ratowniczo-

gaśniczego na obszarze gminy; 

16) opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie kultury 

fizycznej i sportu; 

17) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dotacje celowe dla 

organizacji pozarządowych na zadania o charakterze gminnym w zakresie 

kultury fizycznej i sportu; 

18) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wydatkami budżetowymi na 

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

19) prowadzenie nadzoru nad gminnymi obiektami sportowymi. 

 

2. Przy oznaczaniu akt stanowisko stosuje symbol – „ZKS” 

 

 

 

§ 31. 

 

RADCA    PRAWNY 
 

1. Do zakresu działania Radcy Prawnego należy w szczególności: 

 

1) opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady Miejskiej oraz 

zarządzeń Burmistrza; 

2) obsługa prawna i doradztwo prawne na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego 

w Białej; 
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3) opiniowanie projektów umów, porozumień; 
4) wydawanie opinii prawnych dotyczących spraw pracowniczych; 

5) udzielanie pracownikom tut. Urzędu porad oraz wyjaśnień w zakresie 

stosowania prawa w prowadzonych postępowaniach administracyjnych; 

6) uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub 

rozwiązanie stosunku prawnego; 

7) występowanie w charakterze pełnomocnika Burmistrza w postępowaniu 

sądowym , arbitrażowym, administracyjnym oraz przed innymi organami 

orzekającymi; 

 

2. Przy oznaczaniu akt Radca Prawny stosuje symbol „RP”. 
 
 

 

 

§ 32. 

 

 

1. Zadnia z zakresu ochrony informacji niejawnych realizowane są przez: 

1) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, 

2) Kierownika kancelarii tajnej, 

3) Pracowników upoważnionych do dostępu do  informacji niejawnych. 

 

2. Pion ochrony w Urzędzie tworzy się na bazie stanowisk: 

1) Sekretarza Gminy, 

2) Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich 

 

3. Funkcję Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie pełni 

Sekretarz Gminy. 

 

4. Procedurę powołania pełnomocnika oraz zakres zadań określa ustawa z dnia  

22 stycznia 1999r o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wykonawcze. 

 

5. Funkcję kierownika kancelarii tajnej pełni Kierownik Referatu Spraw 

obywatelskich tut. Urzędu.  Zakres zadań kierownika kancelarii określają przepisy 

o których mowa w ust. 4. 

Przy oznaczaniu akt Kancelaria Tajna stosuje symbol – „KT”. 
 

6. Kierownik Kancelarii Tajnej prowadzi kancelarię tajną i podlega bezpośrednio 

pełnomocnikowi ochrony. 

 

7. Pracownicy posiadający upoważnienie do dostępu informacji niejawnych realizują 
zadania określone w zakresie obowiązków. 

 

§ 33. 

 

 

1. W Urzędzie powoływany jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 



 31 

2. Funkcję Pełnomocnika pełni pracownik zatrudniony na stanowisku ds. działalności 

gospodarczej ,handlu i podatków. 

 

3. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1:  podejmuje i inicjuje działania na rzecz   

przeciwdziałania alkoholizmowi, wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przygotowuje  Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracuje z instytucjami i 

organizacjami działającymi w sferze profilaktyki alkoholowej, propaguje na terenie 

Gminy lokalne, regionalne i ogólnopolskie kampanie edukacyjne. 

 

 

§ 34. 

 

1. Burmistrz  w drodze odrębnego zarządzenia  powołuje Pełnomocnika  Burmistrza 

do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

2. Do zadań Pełnomocnika,  należy koordynowanie współpracy Gminy Biała z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

3. Szczegółowy zakres zadań określa zarządzenie o powołaniu Pełnomocnika. 

 

 

§ 35. 

 

 

1. Zadania z zakresu opieki społecznej wykonuje Ośrodek  Pomocy Społecznej w 

Białej. 

 

2. Zadania z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji prowadzone są przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej. 

 

3. Szczegółowe  zakresy działania w/w jednostek określają statuty i regulaminy 

organizacyjne  jednostek nadane w obowiązującym  trybie. 

 

 

 

Rozdział VIII 
 

OBIEG DOKUMENTÓW W URZĘDZIE 
 

§ 36. 

 

 

1. Czynności o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym wykonują 
referaty i samodzielne stanowiska Urzędu we własnym zakresie. 

 

2. Czynności związane z przyjmowaniem dokumentów wpływających do Urzędu 

wykonuje Referat Organizacyjny. 
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3. Wpływające korespondencja przekazywana jest do dekretacji kierownictwu 

Urzędu, w kolejności  do:  Sekretarza Gminy, Z-cy Burmistrza i Burmistrza. 

 

4. Przejrzaną i zadekretowaną korespondencję Referat Organizacyjny – stanowisko 

ds. organizacyjnych  wpisuje do rejestru korespondencji  i rozdziela zgodnie z 

dekretacją. 
 

5. Poszczególne referaty  i samodzielne stanowiska pracy kwitują odbiór 

korespondencji – podpisem. 

 

6. Bezpośrednio po otrzymaniu pisma w danej sprawie pracownik ma obowiązek 

zarejestrowania w spisie spraw lub rejestrze spraw i nadania odpowiedniego 

„znaku spraw” z godnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i jednolitym 

rzeczowym wykazem akt. 

 

7. Referaty i samodzielne stanowiska wysyłają korespondencję za pośrednictwem 

Referatu Organizacyjnego. Pracownik merytoryczny, załatwiający sprawę 
przygotowuje korespondencję do wysyłki i zakopertowaną przekazuje do Referatu 

Organizacyjnego. 

 

8. Szczegółowe zasady i tryb  wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym sposób 

gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania oraz udostępniania materiałów 

archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określa instrukcja kancelaryjna  dla 

organów gmin i związków międzygminnych stanowiąca załącznik do 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r /Dz.U. Nr 

112,poz.1319 z późn. zm./. 

 

9. W komunikacji wewnętrznej między pracownikami Urzędu można wykorzystywać 
drogę elektroniczną przekazywania informacji i dokumentów. 

 

10. W komunikacji zewnętrznej oprócz wersji „papierowej” załatwienia sprawy, 

stosować można drogę elektroniczną, jeśli proces załatwiania sprawy( dokumenty, 

podpis elektroniczny) jest zgodny z przepisami dot. elektronicznego obiegu 

dokumentów. 

 

 

 

§ 37. 

 

 

1. Obieg dokumentów finansowo-księgowych określa instrukcja opracowana przez 

Skarbnika Gminy i wprowadzona przez Burmistrza w drodze odrębnego 

zarządzenia. 

 

2. Obieg  dokumentów niejawnych określają odrębne przepisy  wprowadzone 

odrębnie przez Burmistrza. 

 

3. Obieg dokumentów  niejawnych o klauzuli „poufne” zapewnia Kancelaria Tajna, a 

obieg dokumentów o klauzuli  „zastrzeżone” Kancelaria dokumentów 

zastrzeżonych prowadzona przez upoważnionego pracownika Referatu 

Organizacyjnego. 
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Rozdział IX 
 

 
ZASADY ZAMAWIANIA, UŻYWANIA I PRZECHOWYWANIA 

PIECZĘCI 
 

 

§ 38. 

 

1. Wzory zamawianych dla potrzeb Urzędu pieczęci nagłówkowych  i pieczęci do 

podpisu powinny być zgodne z wzorami określonymi w instrukcji kancelaryjnej 

dla organów gmin i związków międzygminnych , stanem organizacji Urzędu 

określonym w niniejszym Regulaminie oraz wydanymi przez Burmistrza 

upoważnieniami do podpisu dokumentów. 

 

2. Wzór i używanie pieczęci urzędowej określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 39. 

 

 

1. Czynności związane z zamawianiem, wydawaniem i wycofywaniem z użytku 

pieczęci wykonuje Referat Organizacyjny. 

 

2. Kierownicy referatu oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy 

składają  do Referatu Organizacyjnego  pisemne wnioski o wykonanie nowych 

pieczęci. Wniosek ten  pod względem zgodności z instrukcja kancelaryjną i stanem 

organizacji Urzędu akceptuje Sekretarz Gminy. 

 

 

§ 40. 

 

 

1. Wydawanie zamówionych przez Referat Organizacyjny pieczęci odbywa się za 

pokwitowaniem. 

 

2. Referat Organizacyjny prowadzi  ewidencję pieczęci, która zawiera: odcisk 

pieczęci, imię i nazwisko  pracownika, u którego pieczęć się  znajduje, datę 
wydania i podpis osoby pobierającej pieczęć,  datę zwrotu i podpis osoby 

zwracającej, datę komisyjnego zniszczenia pieczęci. 

 

3. Referat Organizacyjny egzekwuje od pracowników zwrot pieczęci nieużywanych  

( w związku z mianami personalnymi, zmianami organizacyjnymi). 

 

4. Pieczęcie wycofane z użycia powinny być protokolarnie zniszczone przez 

powołaną w tym celu komisję. Komisję taka na wniosek Kierownika Referatu 

Organizacyjnego powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia. 
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§ 41. 

 

 

1. Odpowiedzialność za właściwe przechowywanie pieczęci oraz zabezpieczenie ich 

przed kradzieżą ponoszą pracownicy, którym zostały one powierzone do użytku. 

 

2. Do obowiązków pracowników, którym powierzono przechowywanie i używanie 

pieczęci należy: 

1) sprawdzenie, czy dokument przedstawiony do odciśnięcia na nim pieczęci 

kwalifikuje się do tego i czy jest podpisany ; 

2) osobiste odciśnięcie pieczęci; 

3) przechowywanie pieczęci pod zamknięciem oraz ochrona przed utratą i 

samodzielnym jej użyciem przez osoby niepowołane; 

4) natychmiastowe zgłoszenie swemu bezpośredniemu przełożonemu oraz 

Kierownikowi Referatu Organizacyjnego o kradzieży pieczęci lub jej 

zagubieniu. 

 

3. W przypadku zaginięcia, zagubienia pieczęci Burmistrz zarządza przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia okoliczności utraty pieczęci i 

pracownika winnego niedochowania należytego jej zabezpieczenia. 

 

 

 

  

 

Rozdział X 
 

ZAŁATWIANIE  INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI 
 

 

§ 42. 

 

 

Uprzejme, sprawne i kompetentne pod względem merytorycznym obsługiwanie 

obywateli jest naczelną zasadą pracy  w Urzędzie. 

 

 

§ 43. 

 

 

1. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego, rzetelnego rozpatrywania spraw 

obywateli kierując się przepisami prawa. 

 

2. Odpowiedzialność za  terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw 

obywateli ponoszą  Kierownicy Referatów oraz pracownicy, zgodnie z ustalonym 

zakresem czynności. 

 

3. Kontrolę i koordynację działań w zakresie załatwiania indywidualnych spraw 

obywateli, w tym szczególnie  skarg, wniosków sprawuje Sekretarz Gminy. 
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§ 44. 

 

 

1. Przy rozpatrywaniu spraw wniesionych przez obywateli stosuje się przepisy 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa administracyjnego materialnego 

oraz instrukcji kancelaryjnej. 

 

2. Wnoszone do Urzędu sprawy są ewidencjonowane w spisach spraw, rejestrach 

spraw  na  merytorycznych stanowiskach pracy a skargi i wnioski  w centralnym 

rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Referacie Organizacyjnym. 

 

 

 

§ 45. 

 

 

1. Pracownicy Urzędu  wykonując swoje obowiązki zobowiązani są w szczególności 

do: 

 

 

1) udzielania interesantom informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy 

i wyjaśniania wątpliwości; 

2) wyjaśniania dogłębnie treści obowiązujących przepisów właściwych ze 

względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy; 

3) rozstrzygania spraw bezzwłocznie, a w przypadku jej złożoności określenie 

terminu załatwienia; 

4) ścisłego przestrzegania obowiązujących terminów załatwiania spraw , a wobec 

obiektywnych przeszkód w ich dotrzymania – powiadomić o przyczynach 

zwłoki i określić nowy termin załatwienia sprawy; 

5) wyczerpującego informowania interesantów o stanie załatwiania wniesionych  

spraw, na każde ich żądanie ( pisemnie, ustnie); 

6) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach 

zaskarżania rozstrzygnięć. 
 

2. Interesanci maja prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej, 

telefonicznej i teleinformatycznej. 

 

§ 46. 

 

1. Przy załatwianiu indywidualnych spraw obywateli nie należy żądać od nich 

zaświadczeń na potwierdzenie stanu faktycznego lub prawnego, możliwego do 

ustalenia na podstawie  przedłożonych przez zainteresowanych do wglądu 

dokumentów urzędowych. 

 

2. Niezbędne do załatwienia sprawy dane lub informacje możliwe do ustalenia  na 

podstawie posiadanej w Urzędzie dokumentacji , zbiera i kompletuje urzędnik 

załatwiający sprawę, o ile nie sprzeciwia się temu trybowi szczególny przepis 

prawa. 
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§ 47. 

 

 

1. Celem umożliwienia obywatelom składania skarg i wniosków w sposób 

bezpośredni Burmistrz przyjmuje obywateli w wyznaczonych  dniu i godzinach. 

Miejsce i czas przyjęć obywateli przez Burmistrza podaje  się do wiadomości 

publicznej w formie trwałego ogłoszenia w siedzibie Urzędu. 

 

2. Obsługę przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków zapewnia Kierownik 

Referatu Organizacyjnego. 

 

3. Sekretarz Gminy i kierownicy referatów Urzędu przyjmują obywateli w sprawach  

skarg i wniosków, w ramach posiadanych kompetencji codziennie, w godzinach 

pracy. 

 

4. Wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do właściwego ewidencjonowania i 

załatwiania skarg i wniosków oraz wykorzystywania materiałów zawartych w 

skargach i wnioskach do ochrony interesu społecznego i słusznego interesu 

obywateli, jak również do podejmowania działań w kierunku likwidacji źródeł 

skarg. 

 

5. Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie 

określa  rozdział XIII  niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

§ 48. 

 

 

1. Z racji wpisania Gminy Biała do Urzędowego Rejestru Gmin /prowadzonego przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji/ w których używany jest język 

pomocniczy, w Urzędzie przy załatwianiu spraw przez interesantów obok języka 

urzędowego używany może być język niemiecki jako język pomocniczy. 

 

2. Prowadzenie spraw w  Urzędzie języku pomocniczym o którym mowa w ust. 1 

powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich pełniącemu 

równocześnie funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

3. Pracownicy Urzędu zobowiązani są współpracować z Kierownikiem Referatu 

Spraw Obywatelskich w zakresie  załatwiania spraw w języku pomocniczym. 

 

4. Szczegółowe uregulowania dot. używania języka pomocniczego przed organami 

gmin określa ustawa z dnia 6 stycznia 2005r o mniejszościach narodowych i 

etnicznych oraz o języku regionalnym. 
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Rozdział XI 
 

ZASADY  PODPISYWANIA  DOKUMENTÓW  URZĘDOWYCH 
 

 

§ 49. 

 

Burmistrz osobiście podpisuje: 

 

1) dokumenty kierowane do organów władzy, a w szczególności Prezydenta RP, 

Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Senatu  oraz innych organów 

administracji publicznej; 

2) zarządzenia, wytyczne, instrukcje; 

3) odpowiedzi na interpelacje i wnioski  radnych oraz wnioski parlamentarzystów; 

4) odpowiedzi na skargi i wnioski; 

5) wystąpienia pokontrolne i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne; 

6) pisma kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych; 

7) pełnomocnictwa do reprezentowania gminy przed sądami, innymi organami 

orzekającymi; 

8) upoważnienia do podpisywania decyzji, do dostępu do danych osobowych; 

9) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy; 

10) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, do 

których wydania nie upoważniono pracowników Urzędu; 

11) inne dokumenty podlegające aprobacie przez Burmistrza, na podstawie 

przepisów i ustaleń szczególnych. 

 

 

 

§ 50. 

 

 

1. Zastępca Burmistrza zastępuje burmistrza w czasie jego nieobecności i wówczas 

zakres zastępstwa rozciąga się  na wszystkie czynności zastrzeżone do 

kompetencji Burmistrza. 

 

2. W czasie krótkotrwałej nieobecności burmistrza zastępca burmistrza podpisuje  

dokumenty wymienione w § 49 w sprawach nie cierpiących zwłoki i 

terminowych. 

 

3. Zastępca Burmistrza podpisuje decyzje administracyjne w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej, w ramach uzyskanego 

upoważnienia burmistrza. 

 

§ 51. 

 

 

Sekretarz i Skarbnik Gminy podpisują pisma dotyczące spraw powierzonych przez 

Burmistrza lub w sprawach z zakresu ich działania i związanych z obowiązkami 

służbowymi, niezastrzeżone dla innych organów czy osób. 
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§ 52. 

 

 

1. Kierownicy referatów oraz pracownicy mogą podpisywać decyzje w 

indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie 

upoważnień udzielonych przez Burmistrza. 

 

2. Kierownicy referatów podpisują  dokumenty w sprawach należących do 

właściwości rzeczowej Referatu,  z wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu przez 

Burmistrza. 

 

§ 53. 

 

1. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy są 
odpowiedzialni za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem 

przygotowywanych  dokumentów do podpisu . 

 

2. Na kopii dokumentów przedstawionych do podpisu / z lewej strony pod treścią 
pisma/ powinna być zamieszczona adnotacja zawierająca nazwisko i parafę 
referenta, który opracował dokument oraz datę sporządzenia pisma. 

 

 

 

Rozdział XII 
 

ZASADY  OBSŁUGI  PRAWNEJ 
 

 

§ 54. 

 

 

Obsługa prawna wykonywana przez  Radcę Prawnego ma na celu ochronę prawną 
interesów Urzędu Miejskiego, na rzecz którego  radca wykonuje obsługę. 
 

 

§ 55. 

 

Podstawę prawną działalności obsługi prawnej Urzędu stanowią: 
1) ustawa z dnia 6 lipca 1982r o radcach prawnych; 

2) przepisy niniejszego regulaminu 

 

§ 56. 

 

1. Obsługa prawna Urzędu wykonywana jest przez Radcę Prawnego zatrudnionego 

na podstawie umowy o pracę , w wymiarze ½ etatu. 

 

2. Godziny przebywania radcy Prawnego w biurze powinny być podane do 

wiadomości wszystkim pracownikom Urzędu. 
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§ 57. 

 

Radca Prawny podlega służbowo Burmistrzowi 

 

 

§ 58. 

 

Do zadań  Radcy Prawnego należy w szczególności: 

1) udzielanie pracownikom Urzędu  opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie 

stosowania prawa; 

2) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; 

3) uczestniczenie w prowadzonych przez  Urząd rokowaniach, których celem jest 

nawiązanie, zmiana lub rozwiązania  stosunku prawnego; 

4) występowanie w charakterze pełnomocnika Urzędu w postępowaniu sądowym, 

administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi; 

5) opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady Miejskiej, 

projektów umów cywilno-prawnych oraz projektów zarządzeń Burmistrza jeśli  
pracownik merytoryczny przygotowujący  zarządzenie o to wystąpi. 

Zaopiniowanie następuje na przedłożonym  dokumencie. 

 

 

 

§ 59. 

 

 

1. Opinie prawne wydawane są na wniosek. 

 

2. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty jeśli są w posiadaniu 

pracownika merytorycznego. 

 

 

3. Wniosek o wydanie opinii prawnej winien zawierać przedmiot wątpliwości i 

wyraźnie sprecyzowane pytanie. 

 

4. Opinia prawna winna być wydana w ciągu siedmiu dni. 

 

5. Porada prawna nie wymagająca poszukiwania źródeł regulacji udzielana jest 

niezwłocznie. Porada prawna może być udzielona ustnie. 

 

6. Radca Prawny jest uprawniony do domagania się wszelkich wyjaśnień oraz 

dokumentów  mających związek ze sprawą. 
 

 

§ 60. 

 

 

Radca Prawny jest niezależny w wydawaniu opinii prawnych i nie wolno wydawać 
mu poleceń  co do treści wydania opinii. 
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§ 61. 

 

 

1. Radca  Prawny występuje w  imieniu Burmistrza przed organami orzekającymi. 

W postępowaniu uczestniczyć może wraz z kompetentnym pracownikiem 

Urzędu. 

 

2. Wszelka dokumentację do sprawy przygotowuje właściwy pracownik 

odpowiedzialny merytorycznie za dany zakres spraw. 

 

3. Radca Prawny nie odpowiada za wynik sprawy jeżeli nie zostały mu 

przedłożone wyczerpujące informacje i pełna dokumentacja. 

 

 

§ 62. 

 

Obsługę administracyjną zajmowanego stanowiska Radca Prawny wykonuje we 

własnym zakresie. 

 

 

Rozdział XIII 
 

ZASADY   I  TRYB  PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA 
I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW 

 
 

§ 63. 

 

1. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki 

w godz. od 13
00

  do 17
00 

 . 

 

2. W razie nieobecności Burmistrza interesantów przyjmuje Z-ca Burmistrza. 

 

3. Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy i pracownicy Urzędu przyjmują 
obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. 

 

§ 64. 

 

 

1. Wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do przyjmowania do protokołu 

skarg i wniosków zgłaszanych ustanie. 

 

2. Przyjmujący skargi i wnioski zobowiązany jest potwierdzić złożenie skargi lub 

wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący. 

 

§ 65. 

 

Skargi i wnioski wpływające do Burmistrza  i pracowników Urzędu podlegają 
zarejestrowaniu w referacie Organizacyjny m w ogólnym rejestrze skarg i wniosków 

oznaczonym symbolem  OR-0560. 
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§  66. 

 

1. Skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do referatów lub stanowisk pracy 

należy niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w dniu następnym przekazać do 

Referatu Organizacyjnego celem zarejestrowania. 

 

2. Jeżeli pracownik otrzymał skargę dotyczącą  jego działalności jest obowiązany 

przekazać ją niezwłocznie przełożonemu służbowemu. 

 

3. Za właściwe  zakwalifikowanie pisma, które ma znamiona skargi  lub wniosku 

oraz przekazanie go do zarejestrowania ponosi kierownik referatu, pracownik na 

samodzielnym stanowisku, do którego wpłynęło pismo oraz Kierownik referatu 

Organizacyjnego. 

 

4. Skargi i wnioski skierowane do urzędu niezgodnie z właściwością pracownik 

Referatu Organizacyjnego przekazuje niezwłocznie, ale nie później niż w 

terminie 7 dni właściwemu organowi celem ich załatwienia, zawiadamiając o 

tym wnoszącego skargę lub wniosek. 

 

5. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie wynika jaki organ jest właściwy do ich 

rozpatrzenia pracownik Referatu  Organizacyjnego zwraca  wnoszącemu skargę 
lub wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni z 

odpowiednim wyjaśnieniem. 

 

 

§ 67. 

 

 

1. Referat Organizacyjny po niezwłocznym zarejestrowaniu skargi  lub wniosku i 

dekretacji skargi ze strony  osób dekretujących korespondencję przekazuje  je 

właściwym pracownikom merytorycznym, celem ich załatwienia. 

 

2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne 

referaty czy samodzielne stanowiska pracy, Referat Organizacyjny sporządza i 

przekazuje właściwym pracownikom wyciągi z części skargi lub wniosku 

dotyczących ich właściwości. Po załatwieniu wszystkich spraw przez 

poszczególne referaty, Referat Organizacyjny – Kierownik Referatu 

przygotowuje projekt odpowiedzi na podstawie uzyskanych wyjaśnień, 
informacji czy dokumentów i  po podpisaniu odpowiedzi przesyła ja 

wnoszącemu skargę czy wniosek 

 

3. Pracownik obowiązany do załatwienia skargi lub wniosku winien przystąpić do 

ich załatwienia bez zębnej zwłoki i bezwzględnie przestrzegać ustalonych 

terminów. 

 

§ 68. 

 

 

1. Skargi i wnioski, winny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 

niż w ciągu  jednego  miesiąca od daty wpływu do Urzędu. 
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2. Posłowie , senatorowie oraz radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek powinni 

być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, a gdy ich 

załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o 

stanie rozpatrzenia skargi lub wniosku, najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich 

wniesienia. 

 

§ 69. 

 

1. Załatwianie  skarg i wniosków polega na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności 

sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich 

wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz 

zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia. 

 

2. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego  przy rozpatrywaniu skargi 

czy wniosku  pracownik winien sporządzić notatki, protokoły. 

 

3. Cała dokumentacja dot. poszczególnych skarg i wniosków powinna być 
prowadzona pod numerem nadanym sprawie w rejestrze skarg lub wniosków. 

 

4. Odpowiedź o sposobie załatwienia skargi lub wniosku podpisuje Burmistrz, a w 

razie jego nieobecności  Z-ca Burmistrza. 

 

5. Po załatwieniu skargi lub wniosku, całość dokumentacji pracownik  

merytoryczny jest obowiązany  przekazać do Referatu Organizacyjnego. 

 

 

§ 70. 

 

1. Za terminowość, rzetelność i prawidłowość merytoryczną załatwienia skarg i 

wniosków odpowiedzialność ponoszą kierownicy referatów. 

 

2. Nadzór bieżący nad terminowością załatwiania skarg i wniosków oraz 

kompletowaniem i stroną formalną przekazywanej dokumentacji  przez referat, 

samodzielne stanowisko pracy sprawuje Kierownik Referatu Organizacyjnego. 

 

3. Sekretarz Gminy co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę w Referacie 

Organizacyjnym w zakresie ewidencjonowania, sposobu rozpatrywania i 

załatwiania skarg i wniosków. 

 

 

§ 71. 

 

Pracownicy winni niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków 

podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej. 

 

§ 72. 

 

Sekretarz Gminy przeprowadza raz w roku szkolenie pracowników Urzędu na temat 

sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 
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§ 73. 

 

Regulacje prawne w zakresie załatwiania skarg i wniosków określa  Kodeks 

Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 

stycznia 2002r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i 

wniosków / Dz.U. Nr 5,poz.46/ 

 

 

Rozdział XIV 
 

ZASADY OPRACOWYWANIA  I WYDAWANIA AKTÓW 
PRAWNYCH ORGANÓW GMINY 

 

 

§ 74. 

 

Akt prawny to rezultat tworzenia lub stosowania prawa przez upoważniony 

przepisami prawa podmiot . 

§ 75. 

 

Organy gminy, tj. Rada Miejska oraz Burmistrz wydają akty prawne w granicach 

udzielonych im upoważnień. 
 

 

§ 76. 

 

 

Rada Miejska ustanawia akty prawne w formie uchwały, w tym w sytuacjach 

określonych przepisami prawa uchwały  mające moc aktów prawa miejscowego. 

 

 

 

§ 77. 

 

 

Aktami prawnymi wydawanymi przez Burmistrza są: 
1) zarządzenia: 

 

a) wydawane jako akty organu, na podstawie przepisu prawa upoważniającego 

do uregulowania danego zakresu spraw lub wyznaczającego zadania albo 

kompetencje, w celu realizacji zadań Gminy( zarządzenie organu) , w tym w 

określonych sytuacjach będące aktem prawa miejscowego(przepisem 

porządkowym) – wydawanym w przypadkach nie cierpiących zwłoki – 

podlegające zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej 

b) wydawane jako wewnętrzne akty  kierownika Urzędu, na podstawie przepisu 

prawa upoważniającego do uregulowania danego zakresu spraw lub 

wyznaczającego zadania alko kompetencje, w zakresie kierowania Urzędem, 

odnoszące się do spraw wewnętrznych Urzędu ( zarządzenie kierownika 

Urzędu) 
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2) decyzje; 

3) postanowienia; 

4) instrukcje; 

5) wytyczne, polecenia służbowe; 

6) obwieszczenia 

 

§ 78. 

 

Tryb opracowywania projektów aktów wymienionych w § 77 pkt 2-6 określają 
odrębne  przepisy i procedury. 

 

 

 

§ 79. 

 

Projekty aktów prawnych ( uchwał  rady, zarządzeń burmistrza)  winny być 
przygotowane zgodnie z powszechnie stosowanymi regułami techniki 

prawodawczej określonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 

czerwca 2002r w sprawie zasad techniki  prawodawczej. 

 

§ 80. 

 

1. Projekty aktów - uchwał czy zarządzeń  opracowują referaty, samodzielne 

stanowiska pracy w Urzędzie oraz gminne jednostki organizacyjne, do których 

zakresu działania należy przedmiot uchwały  czy zarządzenia w celu wykonania 

przepisów prawa, poleceń Burmistrza bądź z inicjatywy własnej. 

 

2. Jeżeli przedmiot działania  aktu należy do zakresu działania kilku referatów, 

samodzielnych stanowisk, projekt opracowują wspólnie przedstawiciele tych 

referatów , pracownik na samodzielnym stanowisku, a funkcję koordynatora 

pełni referat wyznaczony przez Burmistrza. 

 

3. Odpowiedzialnym za terminowe sporządzenie projektu aktu prawnego i za jego 

treść merytoryczną jest kierownik referatu. Kierownik referatu parafuje 

sporządzony projekt aktu. 

 

4. Projekt uchwały pochodzący od jednostki organizacyjnej Gminy sporządza i 

parafuje kierownik tej jednostki i przedkłada wraz z opinia Radcy Prawnego 

kierownikowi referatu lub jednej z osób z kierownictwa urzędu, która wykonuje 

czynności nadzoru nad działalnością tej jednostki. 

 

 

§ 81. 

 

 

1. Projekt aktu prawnego (uchwały)  składa się z tytułu, treści i uzasadnienia a 

przypadku opracowywania zarządzenia nie jest wymagane uzasadnienie . 

 

2. Tytuł aktu prawnego winien zawierać: 
1) oznaczenie rodzaju aktu ( uchwała, zarządzenie); 

2) numer aktu; 
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3) oznaczenie organu podejmującego akt; 

4) datę aktu ( dzień, miesiąc, rok); 

5) określenie przedmiotu aktu 

 

 

3. W treści aktu należy: 

1) określić podstawę prawną z powołaniem się na konkretne przepisy 

upoważniające organ  do określonego działania wraz ze wszystkimi 

zmianami; 

2) podać zwięźle istotne postanowienia aktu ujęte w paragrafy, ustępy, 

punkty , podpunkty i litery; 

3) określić podmioty odpowiedzialne za wykonanie aktu; 

4) podać pełne tytuły aktów, które tracą moc; 

5) umieścić klauzulę dotyczącą wymaganego sposobu publikacji oraz 

sposobu i daty wejścia w życie aktu. 

 

 

4. W uzasadnieniu do uchwały  należy dokładnie wyjaśnić potrzebę podjęcia 

uchwały. 

 

 

§ 82. 

 

1. Projekt aktu prawnego winien być uzgodniony z zainteresowanymi referatami, 

stanowiskami pracy bądź jednostkami organizacyjnymi, których działalności 

dotyczy a gdy akt ten pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu gminy, jego 

treść wymaga uzgodnienia ze Skarbnikiem Gminy. 

 

2. Złożenie  przez Skarbnika Gminy lub inne osoby z którymi uzgadniany jest 

projekt aktu, podpisu i pieczęci na projekcie aktu przyjmuje się jako formę 
wyrażenia pozytywnej opinii do projektu czy zapoznania się z  dokumentem. 

 

3. W przypadkach prawem przewidzianych projekt winien być konsultowany z 

przedstawicielami związków zawodowych i innych organizacji. 

Uzgodnienia czy opinie w tym zakresie winny być odnotowane w formie 

pisemnej. 

 

§ 83. 

 

 

Projekt aktu prawnego przygotowany w trybie określonym w § 79 - § 82  kierowany 

jest (przez pracownika przygotowującego projekt) do Radcy Prawnego Urzędu do 

zaopiniowania pod względem formalno-prawnym. 

 

 

§ 84. 

 

 

1. Projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem zaopiniowany przez Radcę Prawnego a 

w sytuacji o której mowa w § 80  zaparafowany przez osoby uczestniczące w 
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procesie  legislacji, przedkładany jest za pośrednictwem Referatu 

Organizacyjnego, ( stanowiska ds. obsługi Rady) Sekretarzowi Gminy. 

 

2. Sekretarz Gminy z racji nadzoru nad załatwianiem spraw  w Urzędzie, dokonuje 

wstępnej kontroli przygotowanych projektów  uchwał a następnie przedkłada 

projekty Burmistrzowi. 

 

3. Projekty uchwał akceptuje ( poprzez  umieszczenie podpisu) Burmistrz. 

 

4. Zaakceptowane projekty uchwał Burmistrz kieruje do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej co najmniej na 15 dni przed planowanym terminem sesji, który  

następnie podejmuje decyzje w sprawie skierowania projektów do 

zaopiniowania przez komisje rady. 

 

5. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach projekty uchwał mogą być 
przekazane w terminie  późniejszym. 

 

6. Pracownik przygotowujący projekt uchwały w formie papierowej dostarcza 

również do Referatu Organizacyjnego  projekt uchwały w wersji elektronicznej. 

 

 

 

§ 85. 

 

Kierownicy referatów bądź wyznaczeni przez kierownika pracownicy danego 

referatu, pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy czy kierownicy 

jednostek  organizacyjnych gminy przygotowujący projekt uchwały zobowiązani są 
uczestniczyć w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej przedstawiając projekty 

uchwał. 

Uwagi i wnioski komisji należy przeanalizować i w razie potrzeby zaproponować 
Burmistrzowi wniesienie do projektu uchwały poprawek wynikających z opinii 

komisji. 

 

§ 86. 

 

 

 

1. Projekt zarządzenia Burmistrza zaopiniowany przez Radcę Prawnego, 

zaparafowany przez osobę odpowiedzialną za treść merytoryczną  a w sytuacji ,o 

której mowa w § 80  również przez inne osoby uczestniczące w procesie 

legislacji, przekazywany jest na bieżąco do podpisu Burmistrzowi. 

 

2. Do podpisu  przedkłada się co najmniej trzy jednobrzmiące egzemplarze 

projektu zarządzenia, w tym jeden egzemplarz zawierający podpisy wszystkich 

osób uczestniczących w procesie legislacyjnym. 

 

3. Podpisy osób uczestniczących w procesie legislacyjnym składane są z lewej 

strony na stronie , na której projekt podpisuje Burmistrz. 
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4. Zarządzenia Burmistrza z podziałem  na zarządzenia jako organu oraz jako 

kierownika Urzędu ewidencjonowane , oznaczane  są przez Referat 

Organizacyjny odrębnie. 

 

5. Dwa egzemplarze podpisanego zarządzenia, w tym egzemplarz zawierający 

podpisy osób, o których mowa w ust. 1 otrzymuje  do prowadzonego zbioru 

zarządzeń, Referat Organizacyjny a pozostałe egzemplarze  komórka właściwa, 

która przygotowywała zarządzenie bądź zobowiązana jest realizować zapisy 

zarządzenia. 

 

6. Po otrzymaniu podpisanego przez Burmistrza zarządzenia, pracownik który 

przygotowywał jego projekt przekazuje do Referatu Organizacyjnego 

niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 2 dni  wersję elektroniczną zarządzenia. 

 

 

§ 87. 

 

 

1. Referat Organizacyjny odpowiedzialny jest za publikację uchwał , o ile przepisy 

tak stanowią, w sposób określony w uchwałach, to znaczy: ogłoszenie w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz /lub rozpowszechnienie 

na terenie Gminy w sposób przyjęty, czyli poprzez  wywieszenie na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz tablicach w sołectwach. 

 

2. Referat Organizacyjny ponadto wywiesza na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Białej na okres 30 dni wszystkie uchwały Rady. 

 

3. Referat Organizacyjny odpowiedzialny jest za przekazywanie zainteresowanym 

informacji o dacie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego podlegających publikacji aktów prawnych. 

 

 

 

§ 88. 

 

 

Odpowiedzialność za publikację zarządzeń na tablicach ogłoszeń  Urzędu 

Miejskiego i w sołectwach ponoszą właściwe komórki organizacyjne 

przygotowujące zarządzenie. 

 

 

§ 89. 

 

 

1. Referat Organizacyjny odpowiedzialny jest za publikację uchwał Rady Miejskiej 

oraz zarządzeń Burmistrza na  internetowej stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej. 

 

2. Referat Organizacyjny udostępnia do powszechnego wglądu uchwały Rady 

Miejskiej oraz zarządzenia Burmistrza. 
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§ 90. 

 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wykonanie uchwał czy zarządzeń 
zobowiązana jest do: 

1) realizacji postanowień  zawartych a aktach prawnych; 

2) składania – na polecenie przełożonego – informacji z wykonania; 

3) udostępniania zainteresowanym tekstów aktów prawnych; 

4) proponowania zmian i uchylania aktów prawnych. 

 

 

 

Rozdział XV 
 

ZASADY  ORGANIZACJI  DZIAŁALNOŚCI  KONTROLNEJ 
 

 
§ 91. 

 

Celem działalności kontrolnej prowadzonej w  Urzędzie  jest zapewnienie 

przestrzegania zasad sprawnej organizacji, celowości, gospodarności, rzetelności i 

zgodności z prawem działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i 

gminne jednostki organizacyjne, likwidacja występujących nieprawidłowości, 

ustalenie ich przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także 

zapobieganie ich powstawaniu w bieżącej i przyszłej działalności. 

 

§ 92. 

 

System kontroli obejmuje kontrole zewnętrzne i wewnętrzne 

 

 

§ 93. 

 

W Urzędzie sprawowana jest kontrola zewnętrzna i wewnętrzna. 

 

 

§ 94. 

 

1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, 

Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów. 

 

2. Kontrolę zewnętrzną w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy oraz 

podmiotów otrzymujących z budżetu gminy dotacje na realizację zadań gminy 

wykonują: 
 

 

1) Zastępca Burmistrza w stosunku do podporządkowanych jednostek 

organizacyjnych; 

2) Skarbnik Gminy w zakresie działalności finansowej; 

3) Kierownicy referatów  w stosunku do jednostek podporządkowanych w 

zakresie właściwości rzeczowej. 
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3. Kontrole określone w ust. 2 mogą być wykonywane tylko po uprzednim 

uzyskaniu upoważnienia Burmistrza do przeprowadzania kontroli. 

 

4. Ewidencję wydanych upoważnień do przeprowadzania kontroli prowadzi 

Referat Organizacyjny. 

 

5. Burmistrz w drodze upoważnienia może również upoważnić inne osoby, niż 
określone w ust. 1 i  ust. 2 , do przeprowadzenia kontroli. 

 

 

 

§ 95. 

 

Celem kontroli wewnętrznej w Urzędzie jest badanie prawidłowości realizacji zadań 
i efektywności działania poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy 

pod względem: 

1) legalności, 

2) gospodarności, 

3) rzetelności, 

4) celowości, 

5) terminowości, 

6) skuteczności 

 

 

§ 96. 

 

 

Kontrola wewnętrzna  winna być realizowana  w formie: 

1) samokontroli, 

2) kontroli funkcjonalnej 

 

 

§ 97. 

 

 

1. Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy z 

uwzględnieniem  postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz 

obowiązków  wynikających zakresu czynności. 

 

2. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wykonywaniu zadań w tym 

nieprawidłowości w ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów oraz 

sprawozdawczości finansowej, dokonujący samokontroli winien: 

 

1) przedsięwzięć niezbędne działania w celu uniknięcia nieprawidłowości; 

2) poinformować przełożonego o ujawnionych nieprawidłowościach; 

 

3. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na 

zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. 

 

 



 50 

§ 98. 

 

1. Kontrolę funkcjonalną wykonują wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach 

kierowniczych , obowiązane są w ramach powierzonych im  zakresów 

obowiązków do sprawowania funkcji kierowania, nadzoru i kontroli w stosunku 

do podległych im pracowników. 

 

2. Realizacja kontroli wewnętrznej – funkcjonalnej obejmuje następujące rodzaje 

kontroli: 

1) wstępną -  przeprowadzaną przed rozpoczęciem danego procesu zanim 

wdrożone zostaną konkretne działania, obejmującą badanie zamierzonych 

dyspozycji i czynności ( projekty umów, porozumień i innych dokumentów 

powodujących powstanie zobowiązań), mająca na celu zapobieganie 

niepożądanym lub nielegalnym działaniom; 

 

2) bieżącą - przeprowadzaną na każdym etapie wszelkich operacji 

gospodarczych oraz finansowych w toku ich wykonywania, w celu 

stwierdzenia czy wykonanie zadania przebiega prawidłowo zgodnie z 

ustaloną normą i harmonogramem; 

 

3) następną - obejmującą badanie stanu faktycznego i dokumentów 

odzwierciedlających czynności już dokonane.  

 

 

§ 99. 

 

 

 

1. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli 

wstępnej, kontrolujący: 

 

1) zwraca bezzwłocznie nieprawidłowo sporządzone dokumenty z 

wnioskiem  o dokonanie zmian lub  uzupełnień; 
2) omawia podpisu dokumentów nierzetelnie  i nieprawidłowo 

sporządzonych, sprzecznych z przepisami. 

 

2. Z kontroli bieżącej i następnej kontrolujący  sporządza protokół lub notatkę 
służbową 

 

 

§ 100. 

 

 

1. Postępowanie kontrolne  przeprowadza się w sposób  umożliwiający 

bezstronne, rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności 

komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej, rzetelne jego 

udokumentowanie i ocenę działalności. 

 

2. Stan faktyczny ustala się n podstawie dowodów zebranych w toku 

postępowania kontrolnego. 
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3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z 

prawem, tj. w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania 

świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia 

kontrolowanych. 

 

§ 101. 

 

 

Do obowiązków wykonującego czynności kontrolne należy: 

 

1) przeprowadzenie kontroli zgodnie z procedurą, tematem i metodyka kontroli 

po uprzednim należytym przygotowaniu się do kontroli; 

2) rzetelne i wnikliwe przeprowadzenie kontroli oraz obiektywne ustalenie 

stanu faktycznego; 

3) sporządzenie dokumentacji kontroli na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie; 

4) uczestniczenie w postępowaniu w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń. 
 

 

§ 102. 

 

 

Osoba upoważniona do kontroli  ma prawo: 

1) wstępu do kontrolowanych pomieszczeń; 
2) wglądu do wszystkich akt i dokumentów ( z wyjątkiem dokumentów 

objętych tajemnicą, określoną  w odrębnych przepisach); 

3) żądania wyjaśnień  i przyjmowania oświadczeń od kontrolowanego; 

4) wnioskowania do zlecającego kontrolę o powołanie specjalistów do 

wykonywania określonych czynności; 

5) zabezpieczenia dowodów. 

 

 

§ 103. 

 

Każdy pracownik kontrolowanej komórki organizacyjnej bądź jednostki 

organizacyjnej obowiązany  jest na żądanie kontrolera udzielić wyjaśnień 
ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli w 

wyznaczonym przez kontrolera terminie. 

 

 

§ 104. 

 

 

W razie stwierdzenia w toku kontroli okoliczności grożących 

niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia ludzkiego a także grożących stratami 

materialnymi spowodowanymi niegospodarnością , niedbalstwem lub 

marnotrawstwem, kontroler występuje z wnioskiem do kierownika 

kontrolowanej komórki organizacyjnej bądź jednostki organizacyjnej o podjęcie 

natychmiastowych środków przeciwdziałających zagrożeniom. 
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§ 105. 

 

 

Z czynności kontrolnych  sporządza  się protokół, który powinien w 

szczególności zawierać: 
 

1) adnotację, że służy tylko do użytku służbowego, 

2) nazwę kontrolowanej komórki organizacyjnej bądź jednostki organizacyjnej, 

3) imię i nazwisko kontrolującego, 

4) date rozpoczęcia i zakończenia, z wymienieniem przerw w kontroli, 

5) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą, 
6) ustalenie stanu faktycznego, 

7) imię i nazwisko, stanowisko kierownika kontrolowanej komórki bądź 
jednostki organizacyjnej, 

8) wyszczególnienie załączników do protokołu, 

9) wzmiankę o poinformowaniu o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów 

ujętych w protokole , 

10) dane o liczbie  egzemplarzy sporządzonego protokołu, 

11) data i miejsce podpisania 

 

 

§ 106. 

 

 

1. Każda strona protokołu winna być prafowana przez  kontrolującego i 

kontrolowanego. 

 

2. Protokół podpisuje kontroler i kierownik kontrolowanej komórki 

organizacyjnej bądź jednostki organizacyjnej. 

 

3. Jeżeli z różnych powodów kontrolowany odmówił podpisu, kontrolujący 

winien na tę okoliczność sporządzić stosowną informację podając przyczyny 

odmowy podpisu. 

 

 

§ 107. 

 

 

1. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostały uchybienia, kontrolujący w 

ciągu 14 dni od zakończenia kontroli ( podpisania protokołu)  opracowuje 

wystąpienie pokontrolne, które powinno zawierać opis stwierdzonych 

nieprawidłowości, zalecenia oraz termin wykonania zaleceń. 
 

2. Wystąpienia pokontrolne podpisuje Burmistrz. 

 

3. Postępowanie kontrolne może być przeprowadzone bez konieczności 

sporządzenie protokołu w przypadku gdy zachodzi potrzeba 

przeprowadzenia szybkiego zapoznania się z określona sprawą 
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§ 108. 

 

 

1. Koordynatorem działalności kontroli wewnętrznej w Urzędzie jest Sekretarz 

Gminy. 

 

2. Do zadań Sekretarza Gminy w szczególności należy  kontrola: 

1) terminowości i rzetelności załatwiania spraw; 

2) organizacji i dyscypliny pracy; 

3) przestrzegania instrukcji kancelaryjnej. 

       

 

§ 109. 

 

 

1. Referat Organizacyjny prowadzi książkę  kontroli. 

 

2. W książce kontroli wpisu dokonują osoby przeprowadzające kontrolę 
zewnętrzną w Urzędzie. 

 

3. Referat Organizacyjny ma obowiązek okazywania książki kontroli na każde 

żądanie osób upoważnionych do dokonywania kontroli. 

 

4. Kierownicy kontrolowanych  referatów zobowiązani są do sprawdzenia czy 

kontrolujący dokonał wpisu w książce kontroli. 

 

5. Materiały  pokontrolne  z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie 

– protokoły, zalecenia pokontrolne przekazywane są do Sekretarza Gminy. 

 

6. Sekretarz rejestruje materiały pokontrolne i przekazuje zainteresowanym 

referatom i samodzielnym stanowiskom pracy zalecenia do wykonania. 

 

 

§ 110. 

 

Zasady przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej określa odrębne 

zarządzenie Burmistrza. 

 

 

Rozdział XVI 
 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

 

§111. 

 

 

Organizację, porządek wewnętrzny pracy Urzędu oraz prawa i obowiązki pracodawcy 

i pracowników określa Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Białej ustanowiony 

przez Burmistrza w drodze  odrębnego zarządzenia. 
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§ 112. 

 

 

Integralna część Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego stanowią 
załączniki: 

 

Nr 1 -  Struktura Urzędu wraz z liczbą etatów 

Nr 2 -  Graficzny schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 

 

 

§ 113. 

 

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownictwo Urzędu, Kierownikom 

Referatów oraz wszystkim pracownikom Urzędu. 

 

§ 114. 

 

 

1. Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem niniejszego zarządzenia powierza się 
Sekretarzowi Gminy. 

 

2. Wszelkie wątpliwości związane ze stosowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu wyjaśnia  Sekretarz  Gminy. 

 

3. Wnioski o zmianę , uzupełnienie Regulaminu należy składać do Sekretarza  

Gminy. 

 

 

§ 115. 

 

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białej nadany 

zarządzeniem Nr 20/02 Burmistrza Białej z dnia 18 grudnia 2002r i zmieniony 

zarządzeniami: Nr 59/03 z dnia 29 maja 2003r, Nr 143/03 z dnia 19 grudnia 2003r, 

Nr OR-0152-4/04 z dnia 27 lutego 2004r, Nr OR-0152-11/04 z dnia 30 września 

2004r, Nr OR- 0152-16/04 z dnia 20 grudnia 2004r, Nr OR-0152-8/05 z dnia 9 

marca 2005r, Nr OR-0152-11/05 z dnia 14 kwietnia 2005r, 

Nr OR-0152-25/05 z dnia 28 grudnia 2005r, Nr OR-0152-6/06 z dnia 8 maja 2006r,  

Nr OR-0152-10/06 z dnia 4 września 2006r, Nr OR-0152-20/06 z dnia 22 grudnia 

2006r,Nr Or-0152-14/07 z dnia 27 września 2007r oraz Nr  OR-0152-16/07 z dnia 

16 listopada 2007r. 

 

§ 116. 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  15 lipca 2008roku. 
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