
Uchwała Nr XXXIII/187/01  

Rady Gminy Garbów 

z dnia 31 sierpnia 2001 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Garbowie . 

Na podstawie art. 33 ust. 2 , art. 40 ust. 2 pkt 2 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm.) 
Rada Gminy Garbów uchwala , co następuje : 

§1 

Na wniosek Zarządu Gminy Garbów uchwala Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w 
Garbowie określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały . 

§2 

Traci moc uchwała Nr V/26/90 Rady Gminy Garbów z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Garbowie . 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy . 

§4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego .  

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXIII/187/01  

Rady Gminy Garbów 

z dnia 31 sierpnia 2001 roku 

Regulamin Organizacyjny Urzędu 

Gminy w Garbowie  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  



§1 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Garbowie , zwany dalej Regulaminem , określa : 

1)zadania Urzędu Gminy w Garbowie ; 

2)organizację Urzędu Gminy w Garbowie ; 

3)zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Garbowie ; 

4)zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie 
Gminy w Garbowie ; 

5)zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw . 

§2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o : 

- Gminie , należy przez to rozumieć Gminę Garbów ; 

- Radzie lub Zarządzie , należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Garbów oraz 
Zarząd Gminy Garbów ; 

- Wójcie , Sekretarzu , Skarbniku , Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego , należy przez to 
rozumieć odpowiednio : Wójta Gminy Garbów , Sekretarza Gminy Garbów , Skarbnika 
Gminy Garbów (główny księgowy budżetu) , oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w 
Garbowie ; 

- Urzędzie , należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Garbowie . 

- Komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć referaty i samodzielne stanowiska 
wchodzące w skład Urzędu Gminy. 

§3 

Urząd Gminy w Garbowie realizuje zadania własne gminy określone ustawą z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm.) 
i innymi ustawami szczególnymi , Statutem Gminy , uchwałami Rady Gminy i Zarządu 
Gminy , zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy 
przepisów ogólnie obowiązujących względnie w drodze porozumień z właściwymi organami 
administracji rządowej, zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu 
właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu 
terytorialnego . 

§4 

1.Urząd jest jednostką budżetową Gminy Garbów . 

2.Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników . 



§5 

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy , który jest jednocześnie Przewodniczącym 
Zarządu Gminy . 

2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu 
Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych . 

§6 

Siedzibą Urzędu Gminy jest Garbów . 

Rozdział II 

Zadania Urzędu Gminy w Garbowie  

§7 

Do zadań Urzędu Gminy należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich 
zadań i kompetencji . 

W szczególności do zadań Urzędu należy : 

1) przygotowywanie projektów uchwał , sprawozdań , analiz i materiałów pod obrady Rady i 
Zarządu Gminy oraz dla potrzeb Wójta Gminy ; 

2) realizacja zadań wynikających z postanowień uchwał Rady i Zarządu oraz innych  

obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa ; 

3) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady , posiedzeń Zarządu i 
komisji Rady Gminy ;  

4) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania oraz załatwiania skarg i 
wniosków obywateli ; 

5) realizacja zadań w zakresie obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie Gminy , 
należących do Wójta ; 

6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy ; 

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie 
Urzędu Gminy ; 

8) realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa pracy . 

Rozdział III 



Struktura wewnętrzna Urzędu Gminy 

§8 

1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy : 

a) Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy ; 

b) Urząd Stanu Cywilnego ; 

c) Radca prawny ; 

d) Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych , kancelaryjnych i archiwum ; 

e) Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego ; 

f) Samodzielne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej ; 

g) Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych i obsługi Rady Gminy; 

h) Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych i rolnictwa ; 

i) Samodzielne stanowisko pracy ds. wodociągów i dróg gminnych; 

j) Samodzielne stanowisko pracy ds. budownictwa ; 

k) Samodzielne stanowisko pracy ds. geodezji ; 

l) Samodzielne stanowisko pracy ds. wdrażania systemów komputerowych ; 

m) Referat Spraw Technicznych i Gospodarczych . 

2.Referaty dzielą się na stanowiska pracy . 

3.Na czele referatów stoją kierownicy . 

4.Podziału Referatów na stanowiska pracy dokonuje Wójt w drodze zarządzenia 
wewnętrznego . 

Rozdział IV  

Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy 

§9 

Urząd działa w oparciu o następujące zasady : 

1)zasada praworządności ; 

2)zasada podziału zadań między kierownictwem Urzędu i poszczególne stanowiska pracy ; 



3)zasada służebności wobec społeczności lokalnej ; 

4)zasada racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym ; 

5)zasada wzajemnego współdziałania ; 

6)zasada jednoosobowego kierownictwa . 

§10 

Pracownicy urzędu przy wykonywaniu zadań Urzędu działają na podstawie przepisów prawa 
i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania . 

§11 

1.Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceń i służbowego 
podporządkowania , podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich 
indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań .  

2. Wójt kieruje działalnością urzędu bezpośrednio oraz przy pomocy Sekretarza Gminy i 
Skarbnika Gminy , którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich 
zadań . 

3.Kierownicy poszczególnych Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający 
optymalną realizację zadań Referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem . W 
czasie nieobecności kierownika referatem kieruje wyznaczony przez Wójta lub Sekretarza 
Gminy pracownik referatu. 

4.Wójt , Sekretarz i Skarbnik są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników na 
samodzielnych stanowiskach pracy oraz kierowników poszczególnych Referatów i sprawują 
nadzór nad nimi . 

5.Kierownicy poszczególnych Referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im 
pracowników i sprawują nadzór nad nimi . 

6.Radca prawny podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy . 

§12 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu są zobowiązani służyć Gminie 
(społeczności lokalnej) . 

§13 

1.Gospodarowanie mieniem publicznym powinno odbywać się w sposób racjonalny , celowy 
i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem 
komunalnym . 

2.Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień 
publicznych. 



§14 

Pracownicy Urzędu zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy są zobowiązani 
do wzajemnego współdziałania w realizacji zadań Urzędu , a w szczególności w zakresie 
wymiany informacji i wzajemnych konsultacji . 

Rozdział V 

Zadania wspólne komórek organizacyjnych 

§ 15 

Komórki organizacyjne, każda w zakresie określonym w niniejszym regulaminie prowadzą 
sprawy i podejmują działania związane z realizacją zadań Zarządu, a w szczególności: 

1) inicjują i podejmują przedsięwzięcia organizacyjne w celu zapewnienia właściwej i 
terminowej realizacji zadań wynikających z ustaw i innych przepisów powszechnie 
obowiązujących oraz określonych przez organy gminy, 

2) prowadzą postępowanie administracyjne i przygotowują decyzje w sprawach 
indywidualnych leżących w zakresie ich działania, 

3) współdziałają z organami samorządowymi, spółdzielczymi i organizacjami na terenie 
Gminy, 

4) rozpatrują skargi i wnioski oraz interpelacje Radnych, Posłów na Sejm RP oraz Senatorów, 

5) współdziałają z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej, 

6) przygotowują sprawozdania, analizy oraz bieżące informacje o realizacji zadań dla potrzeb 
Rady Gminy, Zarządu i Wójta, 

7) realizują zadania wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych. 

Rozdział VI 

Zakresy zadań Wójta , Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy 

§16 

1.Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności : 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy, 

2) reprezentowanie Gminy na zewnątrz, 

3) organizowanie pracy Zarządu , zwoływanie posiedzeń Zarządu Gminy i przewodniczenie 
posiedzeniom Zarządu, 



4) podejmowanie czynności należących do kompetencji zarządu w sprawach nie cierpiących 
zwłoki , związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, z wyjątkiem 
zarządzeń porządkowych , 

5) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie 
zadań wynikających z tych porozumień, 

6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej, 

7) przedkładanie Radzie oraz Zarządowi projektów uchwał zgodnie z zakresem kompetencji 
tych organów, 

8) organizowanie wykonania uchwał Rady i wykonanie uchwał Zarządu, 

9) przedkładanie na sesjach Rady i posiedzeniach Zarządu sprawozdań z wykonania uchwał, 

10) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
Gminy w zakresie upoważnienia udzielonego przez Zarząd, 

11) załatwianie interpelacji posłów i senatorów, 

12) wykonywanie uprawnień kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w 
stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych nie 
zastrzeżonych do kompetencji innych organów Gminy, 

13) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu, 

14) ustalanie regulaminu pracy Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych, 

15) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy, 

16) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy w 
terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, 

17) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof, 

18) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 
przyjętych na mocy porozumień, 

19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i 
uchwałami Rady. 

2.Wójt przyjmuje interesantów w poniedziałki , w godzinach od 8°° do 15°°.  

§17 

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



1) organizowanie pracy Urzędu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem referatów i 
stanowisk pracy, 

2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne 
Urzędu, 

3) zapewnienie zgodności działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,  

4) opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, 

5) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu, 

6) kierowanie pracą Urzędu w czasie nieobecności Wójta, 

7) uczestniczenie w pracach Zarządu bez prawa głosowania, 

8) czuwanie nad wykonywaniem uchwał Rady, 

9) nadzór nad wykonywaniem uchwał Zarządu, 

10) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, 

11) prowadzenie rejestrów uchwał Rady i Zarządu oraz aktów prawnych wydawanych przez 
Wójta, 

12) prowadzenie ewidencji porozumień zawartych w sprawie przejęcia zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz zadań z zakresu właściwości powiatu i województwa, 

13) prowadzenie całokształtu prac związanych z obsługą Rady i Zarządu, 

14) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie, 

15) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnień pracy Urzędu, 

16) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców w trybie art. 951 § 1 Kodeksu 
cywilnego, 

17) przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady i Zarządu oraz nadzór 
nad przygotowaniem takich projektów przez komórki organizacyjne Urzędu w zakresie ich 
działania, 

18) zarząd budynkami administracyjnymi Urzędu, 

19) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz 
wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy, 

20) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, 

21) nadzorowanie terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd, 



22) prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami, 

23) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad samodzielnymi stanowiskami pracy w 
urzędzie, 

24) koordynacja i nadzór nad przepływem informacji o zmianach w przepisach prawnych 
dotyczących poszczególnych stanowisk, 

25) załatwianie skarg i wniosków obywateli wpływających do Urzędu, 

26) udostępnianie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych na zasadach 
określonych w statucie i ustawach oraz prowadzenie rejestru udostępnianych dokumentów, 

27) współorganizowanie uroczystości, świąt, imprez sportowych, 

28) wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta w zakresie ustalonym przez Zarząd. 

§18 

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań i obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych i 
ustawie o rachunkowości, 

2) kierowanie pracą Referatu Finansowo-Księgowego i Podatkowego, 

3) przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu Gminy, 

4) przygotowanie i opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu, 

5) opracowanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, 

6) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, 

7) kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań 
finansowych, 

8) bieżąca analiza wydatków i dochodów budżetu, 

9) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz 
zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi, Zarządowi i Radzie, 

10) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań budżetowych przy współpracy z Zarządem, 

11) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach, 

12) prowadzenie ewidencji majątku Gminy, 



13) kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy i przekazywanie 
dotacji podległym jednostkom oraz innym instytucjom i organizacjom, 

14) kontrola zasad wykonywania obsługi bankowej, 

15) nadzór i kontrola formalno-prawna, merytoryczna i rachunkowa wszystkich dowodów 
księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe, 

16) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia zakładowego planu kont wraz z 
zasadami rachunkowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych, instrukcji i kontroli 
dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji gospodarki kasowej, rocznych planów 
inwentaryzacji majątku, dokumentowania przyjętych zasad rachunkowości, zakładowych 
instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczania dowodów 
księgowych i finansowych, 

17) wnioskowanie terminów i trybu przeprowadzania inwentaryzacji oraz organizowanie i 
nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych Gminy, 

18) opracowywanie prognoz finansowych niezbędnych w przypadku zaciągania kredytów i 
pożyczek, 

19) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z 
poleceń lub upoważnień udzielonych przez Wójta. 

Rozdział VII 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego i referatów oraz stanowisk pracy  

§19 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i 
związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych , a w szczególności dotyczących : 

1)rejestracji urodzin , małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan 
cywilny osób ; 

2)sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego ; 

3)sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń ; 

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

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

6)stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub 
niemożności zawarcia małżeństwa ; 

7)wskazywania kandydata na opiekuna prawnego ; 



8)ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość ; 

9)zgromadzeń i zbiórek publicznych ; 

10)sporządzanie spisów wyborców ; 

11)prowadzenia kancelarii tajnej ; 

12)współpracy z Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi . 

§20 

Do zadań referatów - stanowisk pracy należy : 

1. Radca prawny  

Do zadań radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy należy świadczenie pomocy 
prawnej na rzecz Urzędu , a w szczególności : 

- udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu ; 

- sporządzanie opinii prawnych  

- opiniowanie pod względem zgodności z prawem -projektów uchwal wnoszonych na sesje 
Rady , projektów uchwał Zarządu i innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy 
jako kierownika Urzędu oraz projektów umów zawieranych w imieniu Gminy przez Zarząd 
Gminy ; 

- występowanie przed sądami i innymi urzędami -zastępstwo prawne i procesowe . 

2. Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy  

Do zadań referatu należy : 

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz projektu 
tego budżetu ; 

2) udzielanie pomocy Zarządowi w wykonywaniu budżetu Gminy , prowadzenie analiz 
dochodów i wydatków Gminy ; 

3) kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych , jednostek pomocniczych 
(sołectw) i innych jednostek organizacyjnych gminy ; 

4) prowadzenie ewidencji księgowej , syntetycznej i analitycznej , zapewniającej rejestrację 
operacji gospodarczych Urzędu Gminy ; 

5) prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych gminy ; 

6) rozliczanie inwentaryzacji ; 



7) zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu ; 

8) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji dochodów i wydatków budżetowych , 
zatrudnienia i wynagrodzeń ; 

9) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ; 

10) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych , w tym umarzanie , odraczanie terminu 
płatności podatków i opłat lokalnych ; 

11) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów ; 

12) prowadzenie kontroli w zakresie wpływów podatków i opłat lokalnych oraz wykonywanie 
innych zadań wynikających z przepisów podatkowych ; 

13) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem księgowości podatków i opłat lokalnych 
; 

14) prowadzenie spraw związanych z egzekucją zaległości podatkowych oraz innych 
świadczeń pieniężnych a także postępowań zabezpieczających ; 

15) gromadzenie , przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem 
prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu ; 

16) przygotowywanie aktów administracyjnych - decyzji w sprawach opłat i podatków oraz 
postanowień dotyczących opłat i kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami 
administracyjnymi ; 

17) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych ; 

18) przygotowywanie danych oraz projektów aktów (uchwał) dotyczących podatków i opłat ; 

19) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat . 

3. Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych , kancelaryjnych i archiwum  

Do zadań stanowiska pracy należy : 

1) prowadzenie kancelarii Urzędu ; 

2) przyjmowanie , wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu 
Gminy ; 

3) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz obsługa interesantów przy przyjmowaniu 
skarg i wniosków przez Wójta Gminy ; 

4) prowadzenie spraw osobowych (akt osobowych) pracowników Urzędu Gminy i 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ; 

5) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu ; 



6) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego : 

7) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe ; 

8) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych ; 

9) wydawanie sołtysom bloków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt , kolczykownic i 
kolczyków oraz prowadzenie ewidencji z tym związanej ; 

10) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. Urzędu Gminy . 

4. Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego  

Do zadań stanowiska pracy należy : 

1) prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego gminy , a w szczególności : 

- zapewnienie sporządzenia planu ogólnego i planów szczegółowych zagospodarowania 
przestrzennego gminy i ich aktualizacji oraz zmian tych planów , w tym przygotowywanie 
niezbędnych materiałów do sporządzania projektów planów ; 

- dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w planach zagospodarowania przestrzennego 
; 

- udzielanie informacji oraz wydawanie zaświadczeń lub opinii o przeznaczeniu terenu w 
planie zagospodarowania przestrzennego gminy : ogólnym i planach szczegółowych ; 

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji 
budowlanych o znaczeniu lokalnym ; 

- opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości oraz zatwierdzanie projektów 
podziałów nieruchomości stosownie do ustawy o gospodarce nieruchomościami ; naliczanie 
jednorazowej opłaty na rzecz gminy z tytułu zmiany planu miejscowego w przypadku zbycia 
nieruchomości ; 

- opiniowanie wniosków w sprawie zalesień gruntów rolniczych pod kontem zgodności 
zapisów w planach zagospodarowania gminy ; 

2) Obsługa nabywania nieruchomości na rzecz gminy do zasobów mienia komunalnego ; 

3) Obsługa sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy , w tym organizowanie 
przetargów ; 

4) Oddawanie nieruchomości stanowiących własność gminy w użytkowanie wieczyste , w 
zarząd , dzierżawę , najem i użyczanie ; 

5) Naliczanie czynszu dzierżawnego na grunty stanowiące własność gminy i jego windykacja 
; 



6) Obsługa sprzedaży lokali stanowiących własność gminy w drodze przetargu i 
bezprzetargowej ; 

7) Zajmowanie stanowiska w imieniu Urzędu Gminy przy wykonywaniu czynności 
uzgadniających przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Powiatu Lubelskiego ; 

8) Komunalizacja mienia skarbu państwa z mocy prawa i na wniosek ; 

9) Prowadzenie spraw Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w imieniu Agencji WRSP . 

5. Samodzielne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej  

Do zadań stanowiska pracy należy : 

1) prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej w tym : 

- wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej oraz wykreślanie z ewidencji 
działalności gospodarczej ; 

- prowadzenie spraw zezwoleń i ich cofania na : sprzedaż napojów alkoholowych , 
organizowanie zabaw publicznych ; 

- prowadzenie spraw dotyczących ustalania czasu pracy placówek handlowych , usługowych i 
gastronomicznych ; 

- prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych ; 

2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tym ; 

- nadzór nad utrzymaniem i konserwacją oświetlenia drogowego ; 

- kontrola gospodarki wodno - ściekowej ; 

- prowadzenie spraw właściwego utrzymania , opieki i kontroli cmentarzy wojennych 
obiektów grobownictwa wojennego i innych miejsc pamięci narodowej oraz ewidencja tych 
obiektów ; 

- prowadzenie spraw wywozu nieczystości i odpadów stosownie do przepisów ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach ; 

- dbałość o właściwy stan zieleni gminnej ( sprzątanie i koszenie w parkach ) oraz 
prowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów ; 

- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości oraz 
wymierzanie kar za samowolne ich usuwanie ; 

- prowadzenie spraw dotyczących wyłapywania zwierząt bezdomnych ; 



3) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych , 
stosownie do ustawy ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz ustawy o 
dodatkach mieszkaniowych; 

4) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych w tym : 

- ustalanie czynszów i innych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe oraz zwolnień z tych 
opłat oraz zapewnienie egzekucji tych należności ; 

- prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów z tytułu najmu lokali . 

6. Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych i obsługi Rady Gminy. 

Do zadań stanowiska pracy należy : 

1) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu obrony cywilnej i wojskowości , w tym w 
szczególności dotyczące : 

- przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny ; 

- administracji rezerw osobowych tj. rejestracji , poboru i ewidencji ; 

- nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności oraz świadczeń na 
rzecz obrony ;  

2) prowadzenie całokształtu spraw Akcji Kurierskiej i kierowanie nią ; 

3) prowadzenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej ; 

4) protokołowanie sesji i komisji Rady Gminy , zapewnienie nagrania przebiegu sesji na 
taśmy magnetofonowe oraz ich ewidencja i przechowywanie przez okres kadencji Rady ; 

5) prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej Gminy ( w tym spraw ppoż. 
Urzędu Gminy ) i obsługa administracyjna Ochotniczych Straży Pożarnych ; 

7. Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych i rolnictwa 

Do zadań stanowiska pracy należy : 

1) prowadzenie obsługi administracyjnej inwestycji gminnych , w tym : 

- zapewnienie dokumentacji i przygotowanie inwestycji do realizacji ; 

- bieżąca obsługa administracyjna prac związanych z prowadzonymi inwestycjami i 
remontami ; 

- prowadzenie spraw związanych z budową i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, mostów 
i przepustów ; 

- prowadzenie zamówień publicznych dotyczących inwestycji gminnych i remontów; 



- współpraca z działem księgowości i wykonawcami prac oraz nadzór rozliczeń 
materiałowych i finansowych prowadzonych inwestycji i remontów ; 

- prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych pomocowych środków 
finansowych na prowadzone przez gminę inwestycje i remonty ; 

2) prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa na terenie gminy , w tym : 

- nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą na terenie gminy z uwzględnieniem współpracy 
ze służbami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki i zwalczania zakaźnych chorób zwierząt 
; 

- prowadzenie spraw zezwoleń na uprawę maku , kontrola plantacji i zniszczenia słomy 
makowej stosownie do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

- prowadzenie i nadzór prac związanych z organizacją spisów , badań rolniczych i statystyki 
rolniczej gminy przygotowywanych przez Urząd Statystyczny ; 

- sprawowanie nadzoru nad działalnością spółek wodnych i wykonawstwa robót w zakresie 
budowy , utrzymania , konserwacji i eksploatacji urządzeń i obiektów melioracyjnych . 

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o ochronie zwierząt ; 

4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na utrzymanie ras psów 
uznanych za agresywne ; 

5) prowadzenie spraw robót publicznych lub prac interwencyjnych . 

8. Samodzielne stanowisko pracy ds. wodociągów i dróg gminnych  

Do zadań stanowiska pracy należy : 

1) obsługa administracyjna eksploatowanych wodociągów , gminnej oczyszczalni ścieków 
lokalnych oczyszczalni będących własnością gminy , jej jednostek organizacyjnych oraz 
oczyszczalni wybudowanych przez gminę , a w szczególności :  

- zapewnienie dostaw do odbiorców odpowiedniej jakości wody oraz ciągłości tych dostaw ; 

- kontrola legalności poboru wody z wodociągów gminy oraz rejestrowanie rozbioru wody z 
poszczególnych stacji wodociągowych ; 

- naliczanie opłat za pobór wody i ścieki dowożone lub dostarczane kolektorem zbiorczym do 
oczyszczalni gminnej ; 

- nadzór nad właściwym odprowadzaniem , usuwaniem i unieszkodliwianiem ciekłych 
odpadów komunalnych na terenie gminy ; 

2) prowadzenie ewidencji i obsługa administracyjna dróg gminnych , przepustów , mostów i 
kładek , w tym : 



- zapewnienie prawidłowego oznakowania dróg gminnych ; 

- organizowanie akcji odśnieżania dróg. 

9. Samodzielne stanowisko pracy ds. budownictwa 

Do zadań stanowiska pracy należy : 

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę 
stosownie do przepisów prawa budowlanego w tym w szczególności : 

- udzielanie lub odmawianie udzielenia : pozwolenia na budowę , zgody na odstępstwo od 
przepisów techniczno - budowlanych ; 

- sprawdzanie i zatwierdzanie projektów budowlanych ; 

- nakładanie obowiązku : ustanowienia kierownika budowy , inspektora nadzoru 
inwestorskiego , zapewnienia nadzoru autorskiego ; usunięcia nieprawidłowości w projektach 
budowlanych ; uzyskania pozwolenia na rozbiórkę ; 

- prowadzenie rejestru zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych i 
zgłoszeń o rozbiórkach nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia ; 

- nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych oraz 
sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej takich obiektów ; 

- wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektów i określanie warunków ich użytkowania ; 

2) prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i budynków dla terenu 
Gminy; 

3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych w tym : 

- wyłączanie gruntów z produkcji rolnej ; 

- zapobieganie degradacji gruntów ; 

- prowadzenie spraw rekultywacji i zagospodarowania gruntów . 

10. Samodzielne stanowisko pracy ds. geodezji 

Do zadań stanowiska pracy należy : 

1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków ; 

2) wykonywanie wypisów i wyrysów geodezyjnych ; 

3) sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków ; 

4) udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów rzeczoznawcom majątkowym ; 



5) sporządzanie wykazów oddanych do użytku budynków i mieszkań oraz ich ubytków ; 

6) wszczynanie postępowań rozgraniczeniowych , upoważnianie geodetów do czynności 
ustalenia przebiegu granic nieruchomości , wydawanie decyzji o rozgraniczeniu oraz ocena 
prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez 
uprawnionych geodetów , umarzanie postępowań administracyjnych w sprawie rozgraniczeń i 
przekazywanie spraw sądowi ; 

7) załatwianie spraw związanych z uregulowaniem własności gospodarstw rolnych oraz 
regulowaniem stanów prawnych innych nieruchomości ; 

8) sporządzanie projektów wykazów osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej 
oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im 
udziałów we wspólnocie oraz prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością 
spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą ; 

9) składanie wniosków wraz z dokumentacją o wpis do ksiąg wieczystych lub o ich 
zamknięcie . 

11. Samodzielne stanowisko pracy ds. wdrażania systemów komputerowych  

Do zadań stanowiska pracy należy : 

1) monitorowanie znajdującego się na wyposażeniu Urzędu Gminy i jednostek mu podległych 
sprzętu komputerowego ; 

2) kontrola legalności oprogramowania oraz prowadzenie rejestrów oprogramowania 
zainstalowanego i użytkowanego w systemie informatycznym Urzędu Gminy ; 

3) instalacja i wdrażanie zakupionego oprogramowania komputerowego z wyjątkiem 
oprogramowania specjalistycznego w sytuacjach , gdy odrębne umowy przewidują nadzór 
informatyczny twórców oprogramowania ; 

4) szkolenie pracowników w zakresie podstaw obsługi komputera ; 

5) administrowanie bezpieczeństwem informacji w zakresie przewidzianym ustawą o 
ochronie danych osobowych ; 

6) utrzymanie kontaktów z producentami i dostawcami sprzętu komputerowego w celu 
zapewnienia serwisu użytkowanego sprzętu . 

12. Referat Spraw Technicznych i Gospodarczych  

Do zadań referatu należy : 

1) wykonywanie prac budowlanych na prowadzonych przez gminę inwestycjach , 
modernizacjach i remontach zgodnie ze sztuką budowlaną ; 



2) pomoc w wykonawstwie inwestycji i remontów realizowanych na rzecz gminy innym 
wykonawcom lub podwykonawcom wybranym w odrębnych postępowaniach na warunkach 
wcześniej ustalonych ; 

3) zapewnienie niezbędnych materiałów budowlanych , narzędzi i sprzętu na prowadzone 
inwestycje , modernizacje i remonty- stosownie do cen ustalonych w przeprowadzonych 
wcześniej postępowaniach dotyczących udzielanych zamówień publicznych , w porozumieniu 
z pracownikiem Gminy obsługującym inwestycje ; 

4) prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej zakupionych , składowanych , wydawanych i 
wbudowanych materiałów ( w tym pełnej dokumentacji ) ;  

5) sprawdzanie i opisywanie wystawianych faktur i rachunków za materiały i usługi 
zakupione w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami , modernizacjami i 
remontami ; 

6) nadzór nad prowadzonymi pracami , w szczególności zaś : 

- zapewnienie zgodności prac budowlanych i remontowych z opracowaną i zatwierdzoną do 
realizacji dokumentacją techniczną , warunkami pozwolenia na budowę , przepisami prawa 
budowlanego ; 

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. na prowadzonych 
budowach i remontach oraz kontrola oraz przestrzegania przepisów bhp ; 

- terminowe realizowanie i przekazywanie realizowanych obiektów do eksploatacji , bez 
usterek i wad ; 

- właściwa organizacja robót i racjonalne wykorzystanie sprzętu ; 

- zapewnienie prowadzenia dziennika budowy oraz aktualnych wpisów w takich dziennikach 
przez uprawnione osoby ; 

- organizowanie odbiorów wykonanych robót na rzecz Gminy , w tym przez 
podwykonawców z zewnątrz ; 

7) rozliczanie zakończonych budów i remontów pod względem finansowym i materiałowym 
przy współpracy z księgowością Gminy , w tym ; 

- sporządzanie operatów powykonawczych robót ; 

- sporządzanie kosztorysów powykonawczych robót lub zlecanie i nadzorowanie ich 
wykonania ; 

8) zapewnienie ciągłości dostaw do odbiorców odpowiedniej jakości wody z wodociągów 
gminnych , poprzez ; 

- właściwą eksploatację oraz utrzymanie w ciągłej sprawności stacji wodociągowych , sieci 
wodociągowej i hydrantów p. poż. ; 



- zapewnienie konserwacji i remontów obiektów wyżej wymienionych ; 

9) zapewnienie właściwej eksploatacji , remontów i bezzwłocznego usuwania powstałych 
awarii gminnej oczyszczalni ścieków , oczyszczalni lokalnych będących własnością Gminy 
oraz nadzór nad pracą zagrodowych oczyszczalni ścieków wykonanych przez Gminę ; 

10) zapewnienie przejezdności i należytego stanu dróg gminnych , przepustów , mostów i 
kładek będących własnością Gminy oraz prowadzenie remontów bieżących tych obiektów; 

11) naprawa sieci , urządzeń i instalacji elektrycznych wytwarzających , przesyłających i 
zużywających energię elektryczną o napięciu do 1 kV oraz urządzeń kontrolno - 
pomiarowych w obiektach stanowiących własność Gminy lub administrowanych przez Gminę 
i jej jednostki organizacyjne jak : Urząd Gminy , szkoły podstawowe i gimnazja , stacje 
wodociągowe , oczyszczalnie ścieków , biblioteki oraz należących do Ochotniczych Straży 
Pożarnych ; 

12) utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej posiadanego sprzętu , maszyn i narzędzi w 
tym : koparek , przyczepy niskopodwoziowej , spawarek , sprężarek itp. Oraz oszczędna 
gospodarka paliwami , smarami i olejami ; 

13) współpraca i pomoc w realizacji zadań statutowych Gminnej Spółki Wodnej w zakresie 
konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń melioracyjnych ; 

14) utrzymanie w stałej sprawności technicznej i czystości sprzętu silnikowego i pożarniczego 
będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie w czystości i 
porządku pomieszczeń garażowych i zaplecza warsztatowo - magazynowego ; 

15) utrzymanie porządku i czystości w budynkach stanowiących własność Gminy lub 
administrowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne oraz w otoczeniu tych 
budynków - w tym przycinanie trawników i żywopłotów ; 

16) zapewnienie technicznej obsługi świąt narodowych , dożynek gminnych oraz innych 
uroczystości powierzonych do obsługi przez Wójta Gminy . 

Rozdział VIII 

Zasady podpisywania pism i decyzji 

§21 

1.Wójt podpisuje: 

a) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz, 

b) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 

c) decyzje wydawane przez Zarząd w sprawach z zakresu administracji publicznej, 

d) pisma związane ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych, 



e) zarządzenia i inne akty normatywne do wydawania których upoważniony jest z mocy 
przepisów, 

2.Wójt może upoważnić kierowników referatów i innych pracowników Urzędu do wydawania 
w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej oraz do podpisywania korespondencji leżącej w zakresie czynności 
referatów i stanowisk pracy, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Wójta. 

§22 

1.Sekretarz podpisuje pisma i decyzje w ramach udzielonych upoważnień przez Wójta  

i Zarząd. 

2.Sekretarz podpisuje pisma: 

a) związane ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych za wyjątkiem zatrudniania, 
zwalniania, ustalania zakresów czynności, wydawania opinii o pracy, awansowania, karania i 
nagradzania pracowników, 

b) w sprawach bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym podpisywania delegacji 
służbowych, 

c) stwierdzania własnoręczności podpisów, 

d) innych pism w sprawach należących do zakresu jego zadań. 

§23 

Skarbnik upoważniony jest do podpisywania pism w sprawach z zakresu jego zadań jako 
Skarbnika i Kierownika Referatu Finansowo-Księgowego i Podatkowego. 

§24 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie 
ich zadań. 

§25 

Kierownicy pozostałych referatów podpisują: 

1) pisma w sprawach związanych z zakresem działania referatów nie zastrzeżone do podpisu 
Wójta, 

2) decyzje administracyjne, postanowienia oraz inne pisma w indywidualnych sprawach z 
zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta , 

3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej referatów. 

§ 26 



Pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy podpisują decyzje i postanowienia 
wydawane w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, oraz inne pisma z 
zakresu ich obowiązków - na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta.  

§27 

1.Dokumenty przedstawiane do podpisu Wójta, Sekretarza lub kierowników referatów 
powinny być parafowane przez pracowników je sporządzających, na końcu tekstu z lewej 
strony. Dokumenty przedstawiane do podpisu Wójta, Sekretarza dotyczące działalności 
finansowej powinny być parafowane przez Skarbnika. 

2.Projekty uchwał przedstawiane na sesje Rady lub posiedzenia Zarządu powinny być 
parafowane przez pracownika, który je sporządził oraz radcę prawnego. 

§ 28 

W Urzędzie używane są pieczęcie zgodne z wzorami określonymi w instrukcji kancelaryjnej 
dla organów gmin i związków międzygminnych. 

VIII. Postanowienia końcowe . 

§29 

Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia , tj. w formie 
podjęcia uchwały Rady Gminy Garbów . 

§30 

Rozkład czasu pracy w Urzędzie zostanie określony w odrębnym Regulaminie pracy Urzędu. 

 


