
Rozdział I. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Byczynie, zwany dalej 
Regulaminem, określa: 

1. Zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Byczynie, zwanego dalej Urzędem,  
2. Organizację Urzędu,  
3. Zasady funkcjonowania Urzędu, 
4. Zakres działania kierownictwa Urzędu oraz poszczególnych referatów  

i stanowisk pracy w Urzędzie. 
§ 2 

 
 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Gminie - naleŜy przez to rozumieć Gminę Byczyna, 
2. Radzie - naleŜy przez to rozumieć Radę Miejską w Byczynie, 
3. Burmistrzu - naleŜy przez to rozumieć Burmistrza Byczyny, 
4. Zastępcy Burmistrza - naleŜy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Byczyny, 
5. Sekretarzu - naleŜy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Byczyna, 
6. Skarbniku - naleŜy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Byczyna, 
7. Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - naleŜy przez to rozumieć Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego w Byczynie, 
8. Kierowniku Referatu Współpracy – naleŜy przez to rozumieć Kierownika Referatu 

Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie, 
9. Kierownika Referatu Budownictwa – naleŜy przez to rozumieć Kierownika Referatu 

Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Byczynie, 
10. Kierownika Referatu Oświaty – naleŜy przez to rozumieć Kierownika Referatu Oświaty 

Urzędu Miejskiego w Byczynie 
11. Referacie - naleŜy przez to rozumieć komórki organizacyjne w Urzędzie Miejskim  

w Byczynie, 
12. Centrum – naleŜy przez to rozumieć gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miejskim 

w Byczynie - Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach, 
13. Statucie - naleŜy przez to rozumieć Statut Gminy Byczyna, 
14. Urzędzie i pracodawcy - naleŜy przez to rozumieć Urząd Miejski  

w Byczynie, 
15. Regulaminie - naleŜy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 

 
§ 3 

 
    1. Urząd jest jednostką budŜetową Gminy Byczyna. 
    2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 
    3. Siedzibą Urzędu jest Ratusz przy ul. Rynek nr 1 w Byczynie. 
 

§ 4 
 
 1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach: 

a) w poniedziałek od 730 do 1600, 
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b) we wtorek, środę i czwartek od 730 do 1530, 
c) w piątek od 730 do 1500. 
 

      2. Kasa Urzędu jest czynna w dniach roboczych w godzinach : 
a) w poniedziałek od 800 do 1530, 
b) we wtorek, środę i czwartek od 800 do 1500, 
c) w piątek od 800 do 1430. 

 
      3. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów takŜe w niedziele, święta i dni   powszednie     
          wolne od pracy w godzinach od 1000  do 1200  
 

   4. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w kaŜdy poniedziałek  
      w godzinach 800 – 1400 oraz 1600 - 1630 

 
 

Rozdział II.  
 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZ ĘDU 
 

§ 5 
 
1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji. 
2. Do zakresu działania Urzędu naleŜy zapewnienie warunków naleŜytego wykonywania    
    spoczywających na Gminie: 

 
a) zadań własnych, 
b) zadań zleconych,  
c) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 

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

jednostkami samorządu terytorialnego, 
e) innych zadań określonych przepisami prawa oraz uchwałami Rady  i zarządzeniami 

Burmistrza. 
 

§ 6 
 

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

  
  2. W szczególności do zadań Urzędu naleŜy: 

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

b) wykonywanie - na podstawie udzielonych upowaŜnień - czynności faktycznych  
             wchodzących w zakres zadań gminy,  
     c) zapewnienie organom Gminy moŜliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz  
          załatwiania skarg i wniosków, 
    d) przygotowywanie, uchwalenia i wykonywania budŜetu Gminy, oraz innych aktów    
             organów Gminy,  
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     f) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz    
    uchwał i zarządzeń oraz decyzji organów Gminy, 
g) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady,   posiedzeń jej  
     komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,  

    h) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w  
             siedzibie Urzędu, 

i) przetwarzanie zbiorów danych osobowych, 
j) zabezpieczenie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŜbową, 
 k) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym  zakresie  
     przepisami prawa, a w szczególności: 

       - przyjmowanie, rozdzielanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,  
       - prowadzenie wewnętrznego obiegu dokumentów,  
       - przechowywanie akt, 
      - przekazywanie akt do archiwum,  

l) realizacja obowiązków i uprawnień słuŜących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie  
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.  

 
 

Rozdział III. 
 

ORGANIZACJA URZ ĘDU 
 

§ 7 
 
1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy: 
 
  a)    Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich   -            Or, 

b)    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy   -     Fn, 
c)    Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa -     Bk, 
d)    Referat Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju  -            Wp, 
e)    Referat Oświaty       -     Os 
e)    Urząd Stanu Cywilnego      -     USC 

oraz samodzielne stanowisko Radcy Prawnego,  
 
2. Na czele referatów stoją kierownicy. 
 

§ 8 
 
Referaty dzielą się na stanowiska pracy. 
 

§ 9 
 

Burmistrz dokonuje podziału referatów na stanowiska pracy oraz określa ilość etatów 
dla poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk, z uwzględnieniem posiadanych 
środków na wynagrodzenia, w drodze zarządzenia wewnętrznego. 
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§ 10 
 

1. Szczegółowe zakresy czynności kierowników referatów, kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz samodzielnego stanowiska  Radcy Prawnego  określa Burmistrz. 

2. Szczegółowy zakres czynności pracowników referatów określa kierownik referatu i 
zatwierdza Burmistrz. 

3. Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie powierzonego zakresu 
czynności. 

4. Zakres czynności podlega włączeniu do akt osobowych pracownika. 
 

§ 11 
 

1. Kierownicy referatów kierują pracą referatów i odpowiadają przed Burmistrzem za 
organizację pracy i sprawne wykonywanie naleŜących do referatu zadań. 

2. Do obowiązków kierowników referatów naleŜy w szczególności: 
a) organizacja pracy referatu, 
b) dokonanie podziału czynności pomiędzy podległych pracowników, 
c) zapewnienie dyscypliny pracy w referacie, 
d) wnioskowanie w sprawach wyróŜnienia, awansowania i karania pracowników. 

3. W przypadku, gdy kierownik referatu nie moŜe pełnić swoich obowiązków, zastępuje 
go wyznaczony przez niego pracownik. 

4. W Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym, gdy kierownik referatu-Skarbnik 
nie moŜe pełnić swoich obowiązków, zastępuje go, wyznaczony przez Burmistrza 
Zastępca Skarbnika. 

 
Rozdział IV 

 
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZ ĘDU 

 
§ 12 

 
 Urząd działa według następujących zasad: 
 

1.Praworządności,  
2.SłuŜebności wobec społeczności lokalnej,  
3.Racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,  
4.Jednoosobowego kierownictwa,  
5.Planowania pracy,  
6.Kontroli wewnętrznej, 
7.Podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, poszczególne referaty  
   i samodzielne stanowisko oraz wzajemnego współdziałania, 

 
§ 13 

 
 Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na 
podstawie i w granicach prawa i zobowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 
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§ 14 
 
 Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są 
obowiązani słuŜyć Gminie i Państwu. 
 

§ 15 
 

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i    
      oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem     

            komunalnym.  
 

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

 
 
 

Rozdział V 
 

ZASADY KIEROWANIA URZ ĘDEM 
 

§ 16 
 
1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości  poleceniodawstwa  
       i słuŜbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników     
       oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 
 
2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza  

i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich 
zadań.  

 
3.  Przy Burmistrzu działa Kolegium opiniodawczo-doradcze, wspierające Burmistrza przy 

realizacji bieŜących spraw gminy. W skład Kolegium, poza Burmistrzem, wchodzą : 
Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, Kierownicy Referatów oraz Radca prawny 
Urzędu. Kolegium spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w miesiącu. Ze 
spotkań sporządza się protokół, który przechowywany jest w biurze rady Urzędu. 

 
4.  Kierownicy poszczególnych referatów oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego kierują i 

zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów  
i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem. 

 
5.  Kierownicy poszczególnych referatów Urzędu są bezpośrednimi przełoŜonymi podległych 

im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.  
 

  
§ 17 

 
1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości 

wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne referaty i wykonywania obowiązków 
przez poszczególnych pracowników Urzędu. 
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2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa Burmistrz odrębnym 

zarządzeniem. 
 

§ 18 
 
 

Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu  
   w zakresie ich właściwości rzeczowej. 
 
 

Rozdział VI 
 

ZAKRESY ZADA Ń BURMISTRZA, ZAST ĘPCY BURMISTRZA, 
SEKRETARZA I SKARBNIKA ORAZ KIEROWNIKÓW REFERATÓW: 

REFERATU WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ, PROMOCJI I 
ROZWOJU; REFERATU BUDOWNICTWA, GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I RONICTWA; REFERATU O ŚWIATY  
 

§ 19 
 

Do zakresu zadań Burmistrza naleŜy w szczególności:  
1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, 
2. prowadzenie bieŜących spraw Gminy,  
3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku  

do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika słuŜbowego wobec wszystkich pracowników 

Urzędu,  
5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz 

jego pracowników, 
6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich 

współpracy,  
7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi  

w szczególności dotyczącymi podziału zadań,  
8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie 

stanowi inaczej,  
9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,  
10. upowaŜnianie Zastępcy Burmistrza lub innych pracowników Urzędu  

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

11. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz pracowników 
samorządowych upowaŜnionych przez Burmistrza do wydawania  
w jego imieniu decyzji administracyjnych, 

12. wykonywanie innych zadania zastrzeŜonych dla Burmistrza przez przepisy prawa  
i Regulamin oraz uchwały Rady. 
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§ 20 
Do zadań Zastępcy Burmistrza naleŜy: 
1.  podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność  Burmistrza lub 
     wynikającej z innych przyczyn niemoŜności pełnienia obowiązków przez Burmistrza, a  
     w szczególności : 

a) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, 
b) prowadzenie bieŜących spraw Gminy, 
c) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku  

do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
d) wykonywanie uprawnień zwierzchnika słuŜbowego wobec wszystkich pracowników 

Urzędu, 
e) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu 

oraz jego pracowników, 
f) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich 

współpracy, 
g) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi  

w szczególności dotyczącymi podziału zadań, 
h) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie 

stanowi inaczej, 
i) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, 

3.   nadzór nad działalnością CISPOL-u, 
4.   nadzór nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie, 
5.   nadzór i koordynowanie działań związanych z ubezpieczeniem mienia gminy, 
6.   Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upowaŜnieni Burmistrza. 

 
§ 21 

 
Do zadań Sekretarza naleŜy:  

1. zapewnienie  sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: 
a) opracowywanie projektów zmian Regulaminu, 
b) opracowywanie projektów podziału zadań dla referatów, 
c) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy w Referacie Organizacyjnym 

i Spraw Obywatelskich, 
d) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z 

doskonaleniem kadr, 
e) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, 
f) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miejskiej, 
g) wykonywanie funkcji zwierzchnika słuŜbowego wobec pracowników bezpośrednio mu     

podległych, 
h) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków 

trwałych i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu 
czynności   kancelaryjnych, 

2.  pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza ds. ochrony danych osobowych i informacji   
niejawnych, 

3.  koordynowanie zabezpieczenie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŜbową, 
4. kontrola racjonalnego gospodarowania etatami i funduszem płac, 
5. przygotowanie wniosku na wszczęcie postępowania przetargowego dot. remontu lub 

adaptacji lokalu mieszkalnego dla repatriantów, 
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6. udzielanie pomocy repatriantom podczas osiedlania się na terenie gminy, współpraca  
w tym zakresie z : Urzędem Do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie, 
Wojewodą Opolskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku, kierownikiem 
Opieki Społecznej w Byczynie, 

7. przygotowanie projektów kierunków polityki repatriacyjnej gminy, 
8. nadzór i prowadzenie spraw dotyczących przygotowania wyborów oraz referendów 

ogólnokrajowych i lokalnych, 
9. współpraca w zakresie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów  

z Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu oraz z Komisarzem Wyborczym 
w Opolu, 

10. realizacja zadań urzędnika wyborczego, 
11. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upowaŜnienia Burmistrza, 
12. kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 
 

 
§ 22 

 
Do zadań Skarbnika naleŜy:  
1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, 
2. kierowanie pracą Referat Finansowo-Księgowego i Podatkowego, 
3. opracowanie projektu budŜetu gminy, 
4. nadzór i kontrola realizacji budŜetu gminy, 
5. opracowywanie projektów zmian w budŜecie, 
6. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budŜetu, 
7. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów cywilno-

prawnych, 
8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia 

rachunkowości, a w szczególności : 
a. Zakładowego Planu Kont, 
b. obiegu dokumentów (dowodów księgowych), 
c. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, 

9. składanie kontrasygnaty na dokumentach finansowych powodujących powstanie 
zobowiązań, 

10. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez 
pracowników Referatu Finansowo-Księgowego i Podatkowego : 

a. udzielanie pracownikom niezbędnej pomocy i instruktaŜu w zakresie 
wykonywanych przez nich zadań i obowiązków, 

b. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem pracy oraz jej usprawnianie, 
11. prowadzenie gospodarki finansowej urzędu zgodnie z obowiązującymi zasadami 

poprzez : 
a. wykonywanie dyspozycji środkami pienięŜnymi zgodnie z przepisami 

dotyczącymi zasad wykonywania budŜetu i innymi będącymi w dyspozycji 
urzędu, 

b. przestrzeganie zasad rozliczeń pienięŜnych i ochrony papierów 
wartościowych, 

c. zapewnienie terminowego ściągania naleŜności i dochodzenie roszczeń 
spornych oraz spłaty zobowiązań, 

12. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z 
planem finansowym, 
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13. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań 
wynikających z poleceń lub upowaŜnień Burmistrza. 

 
§ 23 

 
Do zadań Kierownika Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju naleŜy: 

1.Kierowanie Referatem Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju. 
2.Prowadzenie, nadzór i koordynacja prac w zakresie inwestycji gminnych: 

− nadzór nad przygotowaniem inwestycji do realizacji (w porozumieniu  
z Burmistrzem i Skarbnikiem - zabezpieczanie środków finansowych  
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy, w porozumieniu z Referatem 
Budownictwa -przygotowanie do wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego); 

− nadzór nad organizowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, usługi i zakupy związane z inwestycjami gminy; 

− nadzór nad realizacją inwestycji gminnych (nadzór w zakresie budowlanym 
wspólnie z Referatem Budownictwa); 

− nadzór nad rozliczaniem inwestycji gminnych do zakończenia ich realizacji. 
3.Przygotowywanie i koordynowanie działań związanych z aplikowaniem gminy  

o środki spoza budŜetu gminy. 
4.Współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi oraz Instytucjami Zarządzającymi  

w zakresie złoŜonych przez gminę aplikacji projektowych. 
5.Kompletowanie i archiwizacja aplikacji projektowych o dofinansowanie zadań  

przy udziale środków spoza budŜetu gminy. 
6.Nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości z realizacji dochodów i wydatków 

budŜetowych przyjętych aplikacji projektowych i inwestycji gminnych. 
7.Nadzór nad organizowaniem i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na rzecz Urzędu w zakresie usług, dostaw oraz zbywania prawa 
własności (prawa uŜytkowania) nieruchomości stanowiących własność gminy. 

8.Nadzór nad promocją gminy. 
9.Nadzór nad prowadzeniem Gminnego Punktu Informacji Turystycznej  

w Byczynie. 
10. Nadzór nad prowadzeniem strony internetowej gminy. 
11. Nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej gminy oraz spraw  

z zakresu dostępu do informacji publicznej. 
12. Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Byczynie przy organizacji imprez kulturalnych  

na terenie Gminy. 
13. Nadzór nad współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzeniem spraw 

związanych z przyznawaniem przez gminę dotacji dla tych organizacji. 
14. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z partnerstwem publiczno  

– prywatnym. 
15. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z targami i targowiskami. 
16. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań 

wynikających z poleceń lub upowaŜnień Burmistrza. 
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§ 24 
 

Do zadań Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa naleŜy : 
1. kierowanie i nadzór nad pracą Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  

i Rolnictwa, 
2. ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 
3. prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, 
4. koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem publicznymi drogami gminnymi  

i ulicami, oraz współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych, 
5. koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz 

osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym dla linii 
komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy, 

6. nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych, oraz ustalaniem nazw ulic  
i placów publicznych, 

7. działanie w porozumieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  
w zakresie uŜytkowania, remontów i opieki nad zabytkami,  

8. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym, 
9. nadzór nad inwestycjami gminnymi, w zakresie budowlanym, 
10. prowadzenie spraw związanych z cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci 

narodowej, 
11. nadzór nad zasobami lokalowymi gminy,  
12. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem mieniem 

gminnym , w tym współpraca z Referatem Finansowo-Księgowym i Podatkowym  
w zakresie przyjmowania i przekazywania środków trwałych i wyposaŜenia , 

13. prowadzenie spraw związanych z geodezyjnym podziałem nieruchomości, 
14. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, 
15. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań 

wynikających z poleceń lub upowaŜnień Burmistrza. 
 

§ 25 
 

   Do zadań Kierownika Referatu Oświaty naleŜy : 
1. kierowanie pracą i nadzór nad Referatem Oświaty, 
2. koordynowanie działalności placówek oświatowych na terenie Gminy, 
3. reprezentowanie spraw oświaty na forum Rady i jej komisji, 
4. opracowania analiz ekonomiczno – finansowych obejmujących realizację budŜetu 

przez placówki oświatowe, 
5. informowanie dyrektorów placówek oświatowych o wszelkich zmianach przepisów 

dotyczących oświaty, oraz o inicjatywach adresowanych do tych placówek, 
6. współpraca z Kuratorium Oświaty, 
7. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w przygotowywaniu arkuszy 

organizacyjnych, opiniowanie tych arkuszy przed akceptacją Burmistrza oraz 
 w zakresie projektowania budŜetów, 

8. współpraca w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na potrzeby oświaty, 
9. przygotowywanie bądź wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie określonym 

przepisami szczególnymi, 
10. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań 

wynikających z poleceń lub upowaŜnień Burmistrza. 
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Rozdział VII 
 

PODSTAWOWE ZAKRESY DZIAŁA Ń REFERATÓW  
I SAMODZIELNYCH STANOWISK 

 
§ 26 

 
1. Do wspólnych zadań referatów naleŜy przygotowywanie materiałów oraz 

podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby organów gminy,  
a w szczególności:  
a) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz 

projektów decyzji administracyjnych, a takŜe wykonywanie zadań wynikających  
z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

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

c) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do 
przygotowania projektu budŜetu Gminy,  

d) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieŜących informacji  
o realizacji zadań,  

e)   przechowywanie akt, 
f) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt, 
g) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów, 
h) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany referat podań kierowanych przez 

obywateli do innych organów,  
i) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy, 
j) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza. 

 
§ 27 

 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

 
Do zadań referatu naleŜy: 
1. prowadzenie sekretariatu, zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi  oraz sprawy 

kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:  
a. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, 
b. prowadzenie ewidencji korespondencji, 
c. rozliczanie przesyłek pocztowych, 
d. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism 

wpływających do Urzędu, 
e. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,  
f. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie 

ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich 
do właściwych referatów, 

g. wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza, 
organizacyjne przygotowanie spotkań i uroczystości, 
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2. prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, 
pomieszczeń i inwentarza biurowego, 

3. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposaŜenie w tym materiały biurowe  
i kancelaryjne, 

4. prowadzenie rejestru uzgodnień zakupów, 
5. prowadzenie zadań związanych z ochroną przeciwpoŜarową Urzędu, 
6. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy dla  urzędu, 
7. pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a w szczególności:  
a. okresowa analiza stanu bhp,  
b. stwierdzanie zagroŜeń zawodowych,  
c. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,  
d. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,  
e. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,  
f. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy 

pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,  
g. udział w dochodzeniach powypadkowych oraz współdziałanie ze społeczną inspekcją 

pracy.  
8. obsługa telefonu interwencyjnego Urzędu, 
9. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów 

dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji  oraz innych materiałów na 
posiedzenia i obrady tych organów,  

10. przekazywanie właściwym referatom  oraz jednostkom podporządkowanym do 
realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej, 

11. prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami samorządowymi, 
12. nadzór oraz kontrola realizacji zadań wynikających z uchwał i wniosków Rady i jej 

organów, 
13. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską i jej komisje, 
14. przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji  

do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych, 
15. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,  
16. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, 

zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Burmistrza, 
17. pomoc przy organizowaniu działalności kontrolnej komisji rewizyjnej, 
18. powiadamiania członków komisji o posiedzeniach i kontrolach komisji oraz 

przesyłanie niezbędnych materiałów, 
19. przekazywanie wniosków komisji Burmistrzowi i Sekretarzowi oraz zainteresowanym 

jednostkom, prowadzenie rejestru wniosków komisji, 
20. współpraca i prowadzenie spraw Samorządu Mieszkańców Byczyny, 
21. udział w posiedzeniach Zarządu Samorządu Mieszkańców Byczyny, protokołowanie 

posiedzeń, 
22. pomoc w przygotowywaniu uchwał Zarządu Samorządu Mieszkańców Byczyny, 
23. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji,  
24. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań, 
25. prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji oraz zarządzeń  

i decyzji Burmistrza, 
26. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych, 
27. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza i zabezpieczenie ich realizacji, 
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28. zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w Urzędzie, dyscypliny pracy, 
prawidłowego załatwiania spraw obywateli oraz ich skarg i wniosków, 

29. koordynowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej, 
30. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,  
31. zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych 

pracowników mianowanych Urzędu, 
32. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników na drukach 

Rp-7 pracowników interwencyjnych Urzędu Miejskiego w Byczynie, byłych 
pracowników szkół i przedszkoli, a takŜe pomoc przy przepisywaniu i wysyłaniu 
zaświadczeń na drukach Rp-7 byłych pracowników PMR Kolonia Długa, 

33. prowadzenie kadr  i spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, z wyłączeniem dyrektorów szkół i przedszkola, 

34. załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, mianowaniem, powoływaniem, 
zatrudnianiem i odwoływaniem pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, 

35. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 
osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 

36. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy, 
37. organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze, 
38. ewidencja czasu pracy pracowników, 
39. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych, 
40. prowadzenie akt osobowych pracowników interwencyjnych, robót publicznych, 

staŜystów i osób na przygotowaniu zawodowym, 
41. składanie wniosków o skierowanie do prac bezrobotnych, załatwianie spraw 

związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem ww. pracowników, 
42. realizacja przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

kodeksu pracy (sprawy płacowe, urlopy pracownicze, zaświadczenia),  
43. rozliczanie refundacji zatrudnionych pracowników z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Kluczborku oraz innymi podmiotami, 
44. prowadzenie dokumentacji związanej z nałoŜonymi wyrokami sądowymi osób 

skierowanych do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne 
oraz nadzór nad wykonywaniem ww. prac, 

45. stała współpraca z kuratorem zawodowym dla dorosłych przy Sądzie Rejonowym  
w Kluczborku 

46. ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających toŜsamość, 
47. prowadzenie rejestru mieszkańców, kartotek czasowego pobytu, 
48. zakładanie indywidualnych kart osobowych mieszkańców (karty KOM), 
49. nadawanie oraz upowszechnianie numerów ewidencyjnych (PESEL) w dokumentacji 

dowodowej w ramach tworzenia Centralnego Rejestru Danych, 
50. prowadzenie kartoteki alfabetycznej, kontrole osób prowadzących ksiąŜki 

meldunkowe, 
51. współdziałanie w zakresie dyscypliny meldunkowej z Policją, CBA i organami 

wojskowymi w odniesieniu do realizacji powszechnego obowiązku obrony RP, 
52. prowadzenie statystyki i sporządzanie sprawozdań o ruchu ludności, 
53. prowadzenie statystyki egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze 

niepienięŜnym w sprawach meldunkowych, 
54. sporządzanie spisów wyborców, 
55. prowadzenie stałego rejestru wyborców, 
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56. przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów toŜsamości (dowody osobiste)  
i tymczasowych dowodów osobistych,  

57. prowadzenie dokumentacji z pobranych i wydanych wniosków, 
58. prowadzenie dokumentacji związanej z wydaniem, wymianą, zwrotem i utratą 

dokumentów stwierdzających toŜsamość, 
59. współpraca z CBA i Policją  w sprawach dokumentów toŜsamości, 
60. prowadzenie rejestru i ewidencji przedpoborowych,  
61. prowadzenie rejestru i ewidencji przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do poboru, 
62. wykonywanie czynności związanych z poborem do wojska – udział w poborze, 
63. kontrolowanie zakładów pracy, w zakresie prowadzenia ewidencji osób podległych 

słuŜbie wojskowej, 
64. przygotowywanie decyzji poborowych i Ŝołnierzy ubiegających się o uznanie za 

jedynego Ŝywiciela rodziny lub za prowadzącego gospodarstwo rolne, współpraca  
w tym zakresie z organami wojskowymi, 

65. realizowanie zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych, 
66. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, 
67. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności, 
68. świadczeń na rzecz obrony, 
69. przygotowanie i prowadzenie akcji kurierskiej, 
70. prowadzenie spraw z zakresu Obrony Cywilnej,  
71. opracowanie rocznych planów w zakresie realizacji zadań OC na terenie miasta  

i gminy, 
72. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwe 

i terminowe wykonawstwo zadań ujętych w planie obrony cywilnej oraz w rocznym 
planie działania poprzez opracowanie projektów aktów normatywno- prawnych  szefa  
OC Gminy,   

73. nadzorowanie i wykonanie zadań wykonawstwa zadań z zakresu OC przez zakłady  
pracy i instytucje zlokalizowane na terenie miasta i gminy, 

74. opracowanie i bieŜące uaktualnienie planu Obrony cywilnej miasta i gminy oraz innych 
dokumentów dotyczących przygotowań  do działania obrony cywilnej, 

75. planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń OC, szkolenia ludności w zakresie 
powszechnej samoobrony młodzieŜy szkół ponad podstawowych, 

76. przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania  
i   alarmowania oraz systemu wykrywania skaŜeń jak równieŜ organizowanie  
i przeprowadzenie treningów sprawdzających ich działanie, 

77. opracowanie i bieŜące aktualizowanie dokumentacji związanej z rozśrodkowaniem , 
ewidencją i przyjęciem ludzi, 

78. tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej ze szczególnym 
uwzględnieniem udziału tych formacji w likwidacji skutków nadzwyczajnych zagroŜeń   
„P”, 

79. zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji  
sprzętu OC, 

80. planowanie wydatków na zadania wyodrębnione, 
81. bieŜące prowadzenie dokumentów ujętych w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej 

Powiatu Kluczborskiego jak równieŜ Wytycznych Szefa OC Gminy , z zakresu obrony 
cywilnej,   

82. realizacja innych zadań zleconych przez Szefa OC Gminy, 
83. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 
84. ochrona systemów i sieci informatycznych, 
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85. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów  
o ochronie tych informacji, 

86. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 
87. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji, 
88. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
89. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, współpraca  

w tym zakresie z GIODO, 
90. kontrola racjonalnego gospodarowania etatami i funduszem płac, 
91. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyraŜenia zgody na osiedlenie się na 

terenie gminy rodzin pochodzenia polskiego, w ramach programu „RODAK” lub na 
zaproszenie imienne, 

92. przygotowanie wniosku na wszczęcie postępowania przetargowego dot. remontu lub 
adaptacji lokalu mieszkalnego dla repatriantów, 

93. udzielanie pomocy repatriantom podczas osiedlania się na terenie gminy, współpraca  
w tym zakresie z : Urzędem Do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie, 
Wojewodą Opolskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku, kierownikiem 
Opieki Społecznej w Byczynie, 

94. udzielanie rodzinom repatriantów pomocy przy nostryfikacji dokumentów, dyplomów  
i świadectw, zameldowaniu, zatrudnieniu, podjęciu nauki, 

95. przygotowanie projektów kierunków polityki repatriacyjnej gminy, 
96. składanie do projektu budŜetu wniosków o zabezpieczenie środków na zapewnienie 

lokalu mieszkalnego wraz z wyposaŜeniem repatriantowi i członkom najbliŜszej 
rodziny repatrianta, 

97. nadzór i prowadzenie spraw dotyczących przygotowania wyborów oraz referendów 
ogólnokrajowych i lokalnych, 

98. współpraca w zakresie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów  
z Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu oraz z Komisarzem Wyborczym 
w Opolu, 

99. realizacja zadań urzędnika wyborczego, 
100. prowadzenie archiwum zakładowego. 
 
 

§ 28 
 

Referat Finansowo –Księgowy i Podatkowy 
 
Do zadań referatu naleŜy: 
1. zadania związane z projektowaniem budŜetu i planami finansowymi 
2. realizacji i analiza bieŜąca budŜetu 
3. sporządzanie sprawozdań z wykonania budŜetu 
4. prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej Urzędu 
5. prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej Gminy 
6. prowadzenie ewidencji księgowej : 

a. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
b.Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
c. Depozytów  
d.innych kont utworzonych na potrzeby obsługi bieŜącej Urzędu, inwestycji, kredytów 

bankowych 
7. sprawozdawczość budŜetowa 
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8. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalenie wyniku finansowego - 
sporządzanie bilansu jednostki, bilansu organu, bilansu skonsolidowanego, rachunku 
zysków i strat oraz zmian w funduszu 

9. prowadzenie ewidencji i windykacji naleŜności budŜetowych 
10. prowadzenie ewidencji majątku trwałego i finansowego 
11. rozliczanie inwentaryzacji 
12. rozliczanie wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste 
13. wystawianie faktur, prowadzenie ewidencji VAT i rozliczanie podatku VAT 
14. nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, jednostek 

pomocniczych ( sołectw ) i innych jednostek organizacyjnych Gminy 
15. obsługa kasowa Urzędu 
16. przygotowywanie do zapłaty wszystkich rachunków gotówkowych  

i bezgotówkowych 
17. potwierdzenia zgodności sald wynikających   z ewidencji księgowej z podatnikami  

i kontrahentami 
18. zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  
19. naliczanie i wypłata wynagrodzeń i innych naleŜności związanych ze stosunkiem pracy 

oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac 
20. prowadzenie spraw ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych 
21. sporządzanie list płac dotyczących umów o dzieło, zleceń, diet i ryczałtów 

 i rozliczanie ich z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 
22. sporządzanie rocznej informacji o zatrudnionych emerytach i rencistach 
23. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach 
24. sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie wynagrodzeń 
25. sporządzanie informacji miesięcznych do NFZ 
26. prowadzenie ksiąŜek druków ścisłego zarachowania  
27. prowadzenie rejestru depozytów  papierów wartościowych 
28. prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw  
29. archiwowanie dokumentacji i przekazywanie do archiwum zakładowego 

prowadzonych urządzeń i dowodów 
30. sprawy związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,                            

a w szczególności: 
a. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości 
b. przygotowanie wymiaru podatków dla osób fizycznych i prawnych ( podatku od 

nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych ) 
c. aktualizacja ewidencji podatków na podstawie: 
- informacji o podmiotach, które podjęły działalność gospodarczą 
- informacji z pionu gospodarującego mieniem gminnym 
- zawiadomień z Ewidencji Gruntów o dokonaniu zmian w operatach ewidencji   
gruntów dotyczących poszczególnych obrębów gminy 
- zawiadomień z ANR o zawartych umowach dzierŜawy 
- wykazu ewidencji posiadanych i wyrejestrowanych środków transportowych 
d. egzekwowanie obowiązku składania informacji i deklaracji podatkowych.   
e. kontrola wstępna wpływających deklaracji podatkowych od osób prawnych oraz przypis 

podatku na kontach podatnika 
f. czynności związane z określeniem zobowiązań podatkowych w podatku od 

nieruchomości, rolnym oraz leśnym dla osób prawnych w przypadku nie złoŜenia 
deklaracji podatkowej 

g. prowadzenie rejestrów wymiarowych  oraz rejestru przypisów i odpisów   
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h. kontrola podatkowa oraz prowadzenie postępowań w stosunku do osób prawnych i 
fizycznych w sprawach opodatkowania nieruchomości 

i. sprawy związane ze stosowaniem zwolnień i ulg w podatku rolnym dla osób fizycznych     
i prawnych na wniosek podatnika 

j. sprawy związane ze stosowaniem zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych 
przepisami uchwał rady gminy 

k. udzielanie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego 
l. przekazywanie odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
m. opracowywanie projektów uchwał podatkowych i opłat lokalnych 
n. czynności związane z przeprowadzeniem postępowania spadkowego z urzędu                   

w przypadku braku zainteresowania ze strony spadkobierców 
31. prowadzenie ewidencji księgowej naleŜnych i pobranych podatków, a w 

szczególności: 
a. dzienne księgowanie wpłat przyjętych w kasie i na rachunek bankowy 
b. przygotowywanie dokumentów związanych z przyjmowaniem wpłat przez inkasentów 
c. rozliczanie księgowe inkasentów z kwoty zainkasowanej 
d. ewidencja księgowa podatków pobranych przez inkasenta 
e. kontrola terminowej realizacji wpływów podatkowych 
f. sporządzanie wykazu zaległości i nadpłat, wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów           
wykonawczych do Urzędów Skarbowych, współpraca z Urzędem Skarbowym i 
Komornikiem Sądowym 
g. miesięczne uzgadnianie wpływów podatkowych i rejestru przypisów i odpisów 
h. sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania dochodów 

podatkowych 
32. postępowanie zabezpieczające zaległości przez wpis hipoteki przymusowej                       

i egzekucja z nieruchomości 
33. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, stanie zaległości oraz prowadzenie 

rejestru wydanych zaświadczeń. 
34. postępowanie poprzedzające przyznanie  ulg osobom fizycznym i prawnym w spłacie 

zobowiązań podatkowych  ( odroczenie,  rozłoŜenie na raty, umarzanie) oraz pomocy 
publicznej. 

35. wydawanie decyzji, postanowień i innych pism podatkowych w sprawach stosowania 
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz pomocy publicznej. 

36. sporządzanie wykazu podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych.  

37. sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej  
38. sporządzanie kwartalnej deklaracji składek rozliczeniowych podatku rolnego do Izby 

Rolniczej. 
 

§ 29 
 

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
 
Do zadań referatu naleŜy: 
1. ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 
2. prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem  
    i realizacją miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego gminy, 
3. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem publicznymi drogami gminnymi i    
    ulicami, w tym projektowanie przebiegu dróg, budowa, modernizacja i ochrona dróg i     
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   obiektów mostowych, 
4. prowadzenie ewidencji dróg gminnych, publicznych i obiektów mostowych, 
5.określanie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych 
    na cele niekomunikacyjne, 
6. koordynacja i współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych, 
7. koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz    
    osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym dla linii    
    komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy, 
8. organizowanie przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy, na podstawie ustawy o        
     zamówieniach publicznych na rzecz Urzędu,, 
 9. nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych, 
10. ustalanie nazw ulic i placów publicznych, 
11.działanie w porozumieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  
     w  zakresie uŜytkowania, remontów obiektów zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i  
     w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej, 
12. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,  
13. prowadzenie spraw związanych z cmentarzami wojennym i miejscami pamięci  
      narodowej, 
14. prowadzenie spraw związanych z lokalami mieszkaniowymi i uŜytkowymi tj. skierowania 
      do zawarcia umów najmu, do zamiany mieszkań, naliczanie czynszu za lokale uŜytkowe 
      wynajmowane przez tutejszy urząd,  
15. prowadzenie ewidencja działalności gospodarczej, 
16. wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych i nadzór w zakresie  
      przestrzegania warunków sprzedaŜy, 
17. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką antyalkoholową, 
18.  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem mieniem gminnym,     

w tym współpraca z Referatem Finansowo-Księgowym i Podatkowym w zakresie  
przyjmowania i przekazywania środków trwałych i wyposaŜenia, 

19.  prowadzenie spraw związanych z geodezyjnym podziałem nieruchomości, 
20.  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, 
21.  gospodarowanie i zarządzanie mieniem komunalnym, zgodnie z obowiązującymi 
       przepisami, 
22.  tworzenie zasobów i prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,  
23.  wyposaŜanie gruntów w urządzenie komunalne, 
24.  prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, 
25. gospodarowanie i zarządzanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
      Wodnej, 
26.  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, 
27.  prowadzenie spraw związanych z rolnictwem w gminie, 
28.  nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w gminie, 
29.  prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminnych OSP, 
30.  nadzór nad pracownikami interwencyjnymi, pracownikami prac publicznych i innymi 
       skierowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, 
31.  prowadzenie i nadzór nad sprawami z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
        w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
32.  nadzór nad inwestycjami gminnymi w zakresie budowlanym. 
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§ 30 
 

Referat Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju  
 

Do zadań referatu naleŜy : 
 

1. Prowadzenie inwestycji gminy: 
a. przygotowanie inwestycji do realizacji (w porozumieniu z Burmistrzem  

i Skarbnikiem - zabezpieczanie środków finansowych w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym gminy, w porozumieniu z Referatem Budownictwa -
przygotowanie do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego); 

b. organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, usługi i zakupy związane z inwestycjami gminy; 

c. nadzór nad realizacją inwestycji gminnych (nadzór w zakresie budowlanym  
w porozumieniu z Referatem Budownictwa); 

d. rozliczanie inwestycji gminnych do zakończenia ich realizacji. 
2. Przygotowywanie i koordynowanie działań związanych z aplikowaniem gminy o 
środki spoza budŜetu gminy; 

3. Współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi oraz Instytucjami Zarządzającymi  
w zakresie złoŜonych przez gminę aplikacji projektowych; 

4. Kompletowanie i archiwizacja aplikacji projektowych o dofinansowanie zadań  
przy udziale środków spoza budŜetu gminy; 

5. Sporządzanie sprawozdawczości z realizacji dochodów i wydatków budŜetowych 
przyjętych aplikacji projektowych i inwestycji gminnych; 

6. Organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  
na rzecz Urzędu w zakresie usług, dostaw oraz zbywania prawa własności (prawa 
uŜytkowania) nieruchomości stanowiących własność gminy; 

7. Promocja gminy; 
8. Prowadzenie Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Byczynie; 
9. Prowadzenie strony internetowej gminy; 
10. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej gminy oraz spraw z zakresu dostępu  

do informacji publicznej; 
11. Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Byczynie przy organizacji imprez kulturalnych  

na terenie Gminy; 
12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie spraw związanych z 

przyznawaniem przez gminę dotacji dla tych organizacji; 
13. Prowadzenie spraw związanych z partnerstwem publiczno – prywatnym; 
14. Prowadzenie spraw związanych z targami i targowiskami. 

 
§ 31 

 
Referat Oświaty 

 
Do zadań referatu naleŜy : 
1. prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne 

placówki oświatowe, a w szczególności: 
a. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem 

gminnych jednostek oświatowych oraz utrzymywaniem tych jednostek, 
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b. organizacja sieci szkolnej zapewniająca dostępność realizacji obowiązku szkolnego  
i nauki, 

c. nadzór nad realizacją obowiązku nauki przez młodzieŜ w wieku 16-18 lat,  
d. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki młodzieŜy w wieku 16-18 lat,  
e. prowadzenie spraw z zakresu powoływania na stanowisko dyrektora i odwoływania  

z  tego stanowiska,  
f. powoływanie komisji konkursowych oraz przeprowadzanie konkursów na stanowisko 

dyrektora szkoły, 
g. współpraca z organem nadzoru pedagogicznego przy ocenie pracy dyrektorów szkół oraz 

wyraŜanie opinii w sprawie powoływania osób na stanowiska wicedyrektorów, 
h.  prowadzenie dokumentacji kadrowej dyrektorów szkół, 
i. prowadzenie spraw w zakresie  awansów zawodowych nauczycieli, 
j. nadzór nad przygotowaniem arkuszy organizacyjnych szkół i opiniowanie tych arkuszy 

przed akceptacją Burmistrza Byczyny, 
k. współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego, 
l. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami  

w zakresie  oświaty, 
m. organizacja dowozu dzieci i młodzieŜy do szkół prowadzonych przez gminę oraz dowóz 

dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek, 
n. nadzór nad uŜytkowaniem autobusów przewoŜących uczniów do szkół, 
o. rozliczanie miesięcznych kart drogowych kierowców, 
p. sporządzanie obciąŜeń za wynajem pojazdów, 
q. wystawianie decyzji administracyjnych oraz rozliczanie zwrotu kosztów dojazdu dzieci 

niepełnosprawnych i ich prawnych opiekunów do szkół, 
r. monitorowanie moŜliwości pozyskiwania dotacji finansowych dla oświaty, 
s. organizowanie konkursów, olimpiad i przeglądów dla uczniów na szczeblu gminnym, 
t. sporządzanie artykułów dotyczących spraw oświaty do biuletynu gminnego, 
u. organizacja szkoleń i narad z dyrektorami szkół, 
v. prowadzenie analiz dotyczących przyznania subwencji oświatowej dla gminy   

w oparciu o sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego,  
w. sporządzanie sprawozdawczości statystycznych wynikających z przepisów prawa  

i weryfikacja danych opracowywanych przez szkoły, 
x. przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie oświaty, 
y. przygotowywanie propozycji zmian funkcjonowania oświaty, 
z. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i interwencji związanych z pracą placówek 

oświatowych, 
2. realizowanie programów z zakresu pomocy materialnej o charakterze  
      socjalnym, w tym m.in.: 
a. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących stypendiów  

i zasiłków szkolnych oraz wydawanie w tej sprawie decyzji administracyjnych, 
b. sporządzanie list wypłat dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
c. wystawianie zaświadczeń o przyznanej pomocy materialnej uczniom, 
d. sporządzanie danych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla szkół 

na potrzeby SIO, 
e. sporządzanie sprawozdań i opracowań wynikających z przepisów prawa dotyczących 

przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych, 
f. przygotowanie informacji o wysokości środków przeznaczonych na stypendia 

 i zasiłki szkolne do planu budŜetu na kolejny rok budŜetowy, 
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g. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Byczynie w zakresie stypendiów   
i zasiłków szkolnych 

3. realizowanie programu w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 
pracowników młodocianych w tym: 
a. przyjmowanie zgłoszeń o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym, 
b. przygotowanie preliminarza wydatków o wysokości środków przeznaczonych na 

dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych do planu budŜetu na 
kolejny rok budŜetowy, 

c. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących 
dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 

d. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

4. obsługa finansowo – księgowa i płacowa gminnych jednostek oświatowych i nadzór nad 
nimi,  a w szczególności: 
a. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zgodnie z przepisami ustawy 

 o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych jednostek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest gmina Byczyna  tj: 

• Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie, 
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach, 
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie, 
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostowie, 
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach, 
• Publiczne Przedszkole w Byczynie 
b. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych zgodnie z rozporządzeniem  

w sprawie sprawozdawczości budŜetowej, 
c. opracowywanie we współpracy z dyrektorami materiałów dotyczących planowania oraz 

wykonywania  budŜetu placówek oświatowych, 
d. prowadzenie analiz dochodów i wydatków środków budŜetowych przyznanych 

placówkom oraz nadzór nad ich prawidłowym dysponowaniem, 
e. naliczanie i wypłata wynagrodzeń i innych naleŜności związanych ze stosunkiem pracy 

pracowników  jednostek wymienionych w pkt. 4 lit. a, oraz ewidencjonowanie danych o 
zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, 

f. prowadzenie spraw ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, 
g. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w placówkach 

wymienionych w pkt. 4 lit. a, 
h. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
i. sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
5. nadzór nad mieniem placówek oświatowych.  
6. wykonywanie innych zadań nałoŜonych na samorząd wynikających z przepisów ustawy 
o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.  

 
§ 32 

 
Urząd Stanu Cywilnego 

 
 Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego naleŜy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu 
cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności 
dotyczących:  
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1.rejestracji urodzeń, małŜeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na  stan 
   cywilny osób, 
2.sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, 
3.sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń, 
4.przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,  
5.przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małŜeński oraz innych oświadczeń   
   zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,  
6.stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach moŜności lub     
   niemoŜności zawarcia małŜeństwa, 
7. wskazywania kandydata na opiekuna prawnego, 
8. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu oraz prowadzenie archiwum      
    zakładowego. 

 
§ 33 

 
Do zadań Radcy Prawnego naleŜy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu. 
 
 

Rozdział VII 
 

ZASADY PODPISYWANIA PISM 
 

§ 34 
 

 Burmistrz podpisuje:  
1. zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,  
2. pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,  
3. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy, 
4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników referatów, 
5. decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie 

upowaŜnił pracowników Urzędu,  
6. pełnomocnictwa i upowaŜnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma 

wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy 
wobec pracowników Urzędu, 

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

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

pośrednictwem radnych , 
11. wnioski aplikacyjne,  
12. inne pisma, jeśli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.  
 

§ 35 
  
 Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające  
    w zakresie ich zadań, nie zastrzeŜone do podpisu Burmistrza.  
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§ 36 
 

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Radca Prawny podpisują pisma pozostające  
w zakresie ich zadań.  
 

§ 37 
 

 Kierownicy referatów podpisują:  
1.   pisma związane z zakresem działania referatów, nie zastrzeŜone do podpisu Burmistrza,  
2. decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania, których zostali  
      upowaŜnieni przez Burmistrza,  
3.   pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej referatów i zakresu zadań dla 

poszczególnych stanowisk.  
 

§ 38 
 

 Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, uchwał    
   Rady i zarządzeń Burmistrza parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu   
   projektu z lewej strony. 
 

Rozdział VIII. 
 

ZASADY PLANOWANIA PRACY  
 

§ 39 
 

1. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy i słuŜy sprecyzowaniu zadań 
nałoŜonych na poszczególne referaty oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć 
zmierzających do realizacji tych zadań. 

 
2. Przedmiotem planowania pracy w Urzędzie są waŜniejsze problemy i zjawiska 

wymagające podjęcia działań przez Urząd.  
 
3. Planowanie nie obejmuje zadań bieŜących o charakterze rutynowym i powtarzalnym.  

 
§ 40 

 
1. Roczny plan pracy ustala Burmistrz do dnia 31 grudnia roku poprzedniego. 
 
2. Roczny plan pracy Urzędu obejmuje  programy działania poszczególnych referatów 

oraz zadania Urzędu nie przypisane poszczególnym referatom. 
 
3. Sekretarz przedkłada Burmistrzowi w terminie do dnia 1 listopada roku poprzedniego 

propozycje zadań nie przypisanych poszczególnym referatom. 
 

4. Kierownicy poszczególnych referatów przedkładają Burmistrzowi i Sekretarzowi  
w terminie do dnia 15 października roku poprzedniego programy działania referatów. 

 
 



 24

§ 41 
 
   1.      Programy działania referatów obejmują w szczególności: 

a) zadania referatu wynikające z zakresu jego działania, określonego w regulaminie 
b) sposób oraz terminy realizacji zadań referatu,  
c) osoby odpowiedzialne za realizację zadań referatu, 
d) wskazanie referatów współdziałających w realizacji danego zadania, 
e) zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy referatu, 
f) plan szkoleń pracowników referatu.  

 
   2.      Programy działania referatów zatwierdza Burmistrz.  

 
§ 42 

 
1. Roczny plan pracy Urzędu jest aktualizowany stosownie do modyfikacji zakresu 

zadań Urzędu wynikającej ze zmian stanu prawnego i innych przyczyn.  
 
2. Aktualizacji rocznego planu pracy Urzędu dokonuje Burmistrz w formie aneksu. 

 
3. Aktualizacji programów działania referatów dokonują ich kierownicy w formie 
           aneksu.  

 
§ 43 

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

odpowiada Burmistrz.  
 

2. Na podstawie materiałów własnych i informacji uzyskanych od kierowników referatów, 
Sekretarz przedkłada Burmistrzowi pisemne sprawozdanie z realizacji rocznego planu 
pracy Urzędu w terminie do 15 lutego następnego roku. 

 
§ 44 

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

§ 45 
 
1.   Sekretarz kontroluje na bieŜąco realizację rocznego planu pracy Urzędu, w odniesieniu     
      do poszczególnych referatów i rozlicza Kierowników referatów z wykonania zadań.  
2. Kierownicy referatów kontrolują na bieŜąco realizacje programów działania przez 

podległe referaty i rozliczają podległych pracowników z wykonania zadań ujętych w tych 
programach. 
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Rozdział IX. 
 

ZASADY REDAGOWANIA I TRYB OPRACOWYWANIA AKTÓW PRAWN YCH 
 

 
§ 46 

 
Referaty, kaŜdy w zakresie swego działania przygotowują projekty aktów prawnych Rady i 
Burmistrza 
 

§ 47 
 

Projekty uchwał rady, referaty przygotowują w sprawach zastrzeŜonych do wyłącznej 
właściwości Rady na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Gminy, a takŜe  
w innych sprawach zleconych przez Burmistrza. 
 

§ 48 
 

Projekty uchwał naleŜy przygotowywać zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 
(Dz. U. Nr 100, poz. 908). 
 

§ 49 
 

Burmistrz w zakresie swoich kompetencji wydaje: 
1. decyzje: 
a) w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 
b) w innych sprawach wynikających z przepisów odrębnych; 
c) w innych związanych z realizacją zadań powierzonych. 
2. zarządzenia: 
a) w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika Urzędu; 
b) w sprawach przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym oraz wynikających z 
przepisów odrębnych. 
3. akty prawne o innej nazwie wynikające z przepisów szczegółowych. 
 

§ 50 
 

1.Projekty uchwał Rady wymagają uzasadnienia. 
2.Uzasadnienie do projektu uchwały Rady podpisuje kierownik Referatu lub pracownik 
na samodzielnym stanowisku pracy jako sporządzający.  
 

§ 51 
 

1.Projekt aktu prawnego podlega kontroli pod względem formalnym i prawnym. 
2.Kontrolę przeprowadza radca prawny umieszczając na przedstawionym projekcie 
  stosowną pieczątkę i podpis. 
3. Projekty uchwał opiniuje pisemnie radca prawny Urzędu, po zaparafowaniu przez : 
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a) sporządzającego projekt uchwały i kierownika referatu, którego zakresu działania uchwała 
   dotyczy, 
b) Skarbnika, jeŜeli podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe. 
 

§ 52 
  
Oryginały aktów prawnych przechowują: 
1. Biuro Rady- uchwały Rady; 
2. Sekretarz –zarządzenia Burmistrza oraz decyzje Burmistrza określone w § 49 ust. 1 lit b)  
    i c) 
3. Rzeczowo właściwe referaty – decyzje i inne akty prawa wydane przez Burmistrza. 
 

§ 53 
 

1.Formalną kontrolę wykonania aktów prawnych na polecenie Burmistrza sprawuje 
   Sekretarz, który w miarę potrzeb zapewnia opracowanie stosownych informacji 
2.Wątpliwości w sprawie opracowywania i ewidencjonowania aktów prawnych rozstrzyga 
  Sekretarz w porozumieniu z radcą prawnym. 
 

Rozdział X. 
 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 54 
 

1.Regulamin jest udostępniany kaŜdej osobie na jej Ŝądanie. 
2. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich zobowiązany jest do przekazania 
    regulaminu kaŜdemu referatowi i na samodzielne stanowisko w Urzędzie. 
3. Kierownicy referatów są zobowiązani do zapoznania z regulaminem podległych 
    pracowników. 
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