
-- W ~ J T  GMINY 
38-213 Kolaczyce 
woj. podkarpackie Zarzqdzenie Nr 1012007 

W6jta Gminy Kolaczyce 
z dnia 1 marca 2007r. 

w sprawie: nadania Regularnino Organizacyjnego Unpdu Grniny w Kolaczycach 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 rnarca 1990r. o samorqdzie grninnym (Dz. U. 01. 
nr 142, poz. 159 1 z @in. zm.) q d z a m ,  co nastqpuje: 

1. Nadaje siq Regulamin Organizacyjny Urzqdu Gminy w Kolaczycach, stanowiqcy 
zalqcznik nr 1 do ninie-jszego q d z e n i a .  

2. Schemat struktury organizacyjnej Urzqdu Gminy stanowi zatqcznik nr 2 do niniejszego 
n-mqdzenia. 

$ 2  

Traci rnoc uchwata Nr XXI/113/2000 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 30 marca 2000r. 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



W ~ J T  GMINY 
38-213 Kolaczyce 

woj. podkaqmckie 
Zalqcznik nr 1 do 

Zarzqdzenia Nr 10/2007 
W6jta Gminy Kdaczyce 

z dnia 1 marca 2007r. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZEDU GMINY 
W KOUCZYCACH 

Rozdziak I 
Postanowienia og61ne 

Ilekroe w Regulaminie Organizacyjnym Urqdu  Gminy w Kdaczycach jest mowa o: 
1) W6jcie - rozumie sie przez to W6jta Gminy Kdaczyce 
2) Zastepcy W6jta - rozumie sie przez to  zastepce Wojta Gminy Kolaczyce 
3) Radzie Gminy - rozumie sie przez to organ stanowiqcy i kontrolny Gminy 
4) Sekretarzu - rozumie sie przez to sekretarza Gminy Kdaczyce 
5) Skarbniku - rozumie sie przez to skarbnika Gminy Kdaczyce pdniqcego funkcje 

glownego ksiegowego budietu Gminy, 
6) Urzqdzie - rozumie sic przez to Unqd Gminy Kdaczyce 
7) Regulaminie - rozumie sie przez to niniejszy regulamin 
8) Referacie - rozumie sig przez to  wewnetrznq kom6rke organizacyjnq Urzedu 

Regulamin okreSla organizacje i zasady funkcjonowania Urzedu, a w szczeg6lnoSci: 
1) zakres dzialania i zadania Urzqdu, 
2) stru kture organizacyjnq Urzqdu : podzial Urzqdu na kom6rki organizacyjne 

i samodzielne stanowiska pracy, 
3) zakres dzialania kierownictwa Urzedu i poszczeg6lnych referatbw, 
4) zadania samodzielnych stanowisk pracy, 
5) zasady wewnetrznego obiegu dokumentbw 
6) obs+ugq interesantow 
7) zasady opracowywania i publikacji akt6w prawnych 
8) zasady dostepu do informacji publicznej 

Rozdziak I1 
Zakres dziakania i zadania Urzqdu 

Do zakresu dzialania Urzedu naleiy realizacja: 
a) zadari wlasnych Gminy 
b) zadari zleconych z zakresu administracji rzqdowej, a takie z zakresu organizacji, 

przygotowania i przeprowadzenia wybor6w powszechnych oraz referend6w 
c) zadari, kt6re Gmina wykonuje na podstawie porozumienia z organami 

administracji rzqdowej lub na podstawie porozumienia z jednostkami samorzqdu 
terytorialnego 

Funkcjonowanie Urzedu opiera sie na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, 
sluibowego podporzqdkowania, podzialu czynnojci sluibowych i indywidualnej 
odpowiedzialnoSci za wykonanie powierzonych zadari. 



§ 5 
Urzqd jest aparatem pomocniczym W6jta i realizuje zadania wynikajqce ze sprawowania 
przez Wojta funkcji organu wykonawczego Gminy. 

Urzqd jest pracodawcq w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z poin. zm.) i pracodawcq samorzqdowym w 
rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p6in. zm.). 

Rozdzial 111 
Struktura organizacyjna Urzqdu 

Strukture organizacyjnq Urzedu tworzq referaty oraz samodzielne stanowiska o 
nastqpujqcych nazwach i symbolach: 

1. Referat Budietu, Podatk6w i Oplat Lokalnych (BU) 
2. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (IKM) 
3. Geodeta Gminy (GD) 
4. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomoSciami (GN) 
5. Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego (ZP) 
6. Samodzielne stanowisko ds. ewidencji lu9noSci i dowod6w osobistych (EL) 
7. Samodzielne stanowisko ds. oSwiaty (0s) 
8. Samodzielne stanowisko ds. kultury i promocji (KP) 
9. Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjno - kadrowych (KK) 
10. Referent ds. kultury (K) 
11.Urzqd Stanu Cywilnego (USC) 
12.Radca Prawny (RP) 
13.Robotnik Gospodarczy 

Rozdzial I V  
Kierownictwo Urzqdu 

1. Kierownikiem Urzqdu jest W6jt. 
2. W6jt kieruje biezqcymi pracami Gminy i reprezentuje jq na zewnqtrz. 
3. Wojt jest zwierzchnikiem sluzbowym pracownik6w Urzqdu oraz kierownik6w 
gminnych jednostek organizacyjnych. 
4. W6jt dokonuje czynnoSci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do 
pracownikow Urzedu, z zastrzeieniem przepis6w szczeg6lnych. 

1. Pracq Urzedu W6jt kieruje przy pomocy Zastepcy Wbjta, Skarbnika i Sekretarza. 
2. W przypadku nieobecnoSci W6jta lub niemoznosci wykonywania przez niego 
obowiqzk6wI zastepstwo obejmuje Zastepca Wojta. 

3. W6jt moie powierzyt Zastepcy W6jta oraz Sekretarzowi prowadzenie okreSlonych 
spraw. 

W6jt sprawuje bezpoSredni nadz6r nad pracq: 



1. Zastepcy Wojta 
2. Skarbnika 
3. Sekretarza 
4. Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego 
5. Radcy Prawnego 

§ 11 

Wojt sprawuje nadzor nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi. 

1. Zastepca Wdjta wykonuje powierzone przez Wdjta zadania. 
2. Zastepca Wojta przy wykonywaniu swych kompetencji i zadari dziala w granicach 

okreglonych zarzqdzeniami Wojta oraz imiennymi pelnomocnictwami i upowainieniami 
udzielonymi przez Wojta. 

1. Zastepca Wojta sprawuje bezpogredni nadz6r nad Referatem Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej oraz nad stanowiskiem geodety gminy, samodzielnym stanowiskiem ds. 
gospodarki nieruchomoSciami i samodzielnym stanowiskiem ds. zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Obowiqzkiem Zastepcy Wojta jest m. in. wspadzialanie z referatami Urzedu i 
gminnymi jednostkami organizacyjnymi nie podlegajqcymi bezpogredniemu 
nadzorowi Zastqpcy Wojta. 

3. W zakresie upowaznien udzielonych przez Wojta, Zastepca Wojta wydaje decyzje 
administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publiunej. 

OSwiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarzqdu mieniem sklada jednoosobowo 
Wojt albo dziatajqcy na podstawie upowaznienia Zastepca Wojta samodzielnie. 

1. Sekretarz wykonuje powierzone przez W6jta zadania. 
2. Sekretarz przy wykonywaniu swych kompetencji i zadari dziala w granicach 

okreSlonych zarzqdzeniami Wojta oraz imiennymi pelnomocnictwami i 
upowainieniami udzielonymi przez Wojta. 

Sekretarz sprawuje nadzdr organizacyjny w Urzcdzie. 

Do zadari Sekretarza naleiy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzqdu, a w 
szczeg6lnoSci: 
1. koordynacja dzialari i przeplywu informacji wewnqtrz Urzedu oraz pomiedzy Urzqdem 

a gminnymi jednostkami organizacyjnymi 
2. rozstrzyganie sporow kompetencyjnych miedzy Referatami 
3. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej Urzqdu 
4. przyjmowanie skarg i wnioskow 
5. czuwanie nad publikacjq aktow prawa miejscowego 
6. czuwanie nad przekazywaniem akt6w prawa miejscowego odpowiednim organom 
7. prowadzenie rejestrow uchwal Rady Gminy i zarzqdzen W6jta 
8. prowadzenie rejestru upowaznieri udzielonych przez W6jta 



9. koordynowanie terminowego przygotowania projekt6w akt6w prawa miejscowego 
10. biezqca wspapraca i nadzor nad jednostkami pomocniczymi gminy 
1l.wykonywanie zadah zwiqzanych z organizacjq wybor6w Prezydenta RP, do Sejmu i 

Senatu oraz organ6w samorzqdu terytorialnego, 

Sekretarz sprawuje bezpogredni nadzbr nad: 
1. Samodzielnym stanowiskiem ds. oSwiaty, samodzielnym stanowiskiem ds. kultury i 

promocji, samodzielnym stanowiskiem ds. ewidencji IudnoSci i dowod6w osobistych, 
samodzielnym stanowiskiem ds. kancelaryjno - kadrowych 

2. Strazq Gminnq 

Obowiqzkiem Sekretarza jest m. in. wsp6ldzialanie z referatami Urzqdu i gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi nie podlegajqcymi bezpoSredniemu nadzorowi Sekretarza. 

1. Skarbnik realizuje politykq finansowq Gminy i jest gl6wnym ksiqgowym budzetu 
Gminy. 

2. Skarbnik kieruje Referatem Budietu, Podatk6w i Optat Lokalnych. 
3. Przy wykonywaniu kompetencji i zadari powierzonych przez W6jta Skarbnik dziala w 

granicach okre9lonych imiennymi pelnomocnidwami i upowainieniami udzielonymi 
przez Wojta. 

Do zadari Skarbnika naleiy w szczeg6lnoSci: 
1. udzial w opracowywaniu projektu budietu gminy i uchwal podatkowych, 
2. prowadzenie ksiegowoSci budietowej i gospodarki finansowej zgodnie z 

obowiqzujqcymi przepisami, 
3. opracowywanie sprawozdan finansowych z wykonania budietu gminy, 
4. parafowanie projekt6w uchwat Rady Gminy i zarzqdzeri W6jta sprawach dotyuqcych 

zobowiqzari finansowych, 
5. nadzdr nad gospodarowaniem Srodkami budietowymi Gminy, a w szczeg6lno9ci nad 

przestrzeganiem dyscypliny finans6w publicznych, 
6. prowadzenie ewidencji majqtku Gminy 
7. wykonywanie innych zadari powierzonych przez W6jta. 

W zakresie upowainieri udzielonych przez Wbjta, Skarbnik wydaje decyzje 
administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 

1. OSwiadczenia woli mogqce spowodowat powstanie zobowiqzari pieniqinych wymagajq 
kontrasygnaty Skarbnika. 

2. Skarbnik moie upowainit innq osobq do kontrasygnowania czynnoSci, o ktdrych mowa 
w ust. 1. 



-. 
Rozdziat V 

Zadania poszczeg6lnych referat6w i samodzielnych stanowisk pracy 

Do zakresu dziatania Referatu Budietu, Podatk6w i Optat Lokaln~ch naleiq sprawy: 
budzetu, ksiqgowoSci, podatkow i oplat lokalnych, a w szczeg6lnoSci : 
1) Prowadzenie spraw z zakresu budietu Gminy: 

a) opracowanie projektu budietu i planbw finansowych dzialalnoSci 
poza budietowych 

b) opracowanie ukladu wykonawczego do uchwalonego budzetu 
c) opracowanie planbw finansowych jednostek Gminy 
d) opracowanie planu finansowego zadari z zakresu administracji rzqdowej i innych 

zadan zleconych Gminie 
e) okresowa analiza budietu 
f) opracowanie projektow uchwal i zarzqdzeh w sprawie zmian do budietu Gminy 
g) sporzqdzanie sprawozdah z wykonania budzetu 
h) prowadzenie rachunkowoSci dotyczqcej obslugi budietu Gminy 
i) czuwanie nad zachowaniem rownowagi budzetowej, 
j) sporzqdzanie prognozy budietow 
k) obsluga zadluienia budzetu Gminy 

2) Obsluga finansowa budietu Gminy: 
a) obsluga finansowa Urzedu Gminy, G.O.P.S, Gminnego Przedszkola w 

Kdaczycach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kdaczycach 
- prowadzenie urzqdzen ksiqgowych syntetycznych i analitycznych 
- sporzqdzanie list plac, kart wynagrodzeri i rozliaanie ubezpieczeri spolecznych 

pracownikow 
- prowadzenie kasy Urzedu 
- prowadzenie rozliczeri z urzqdem skarbowym z tytulu podatku VAT i podatku 

dochodowego od osbb fizycznych 
- prowadzenie dokumentacji funduszu Swiadczeh socjalnych 

b) nadzbr i kontrola gminnych jednostek organizacyjnych 
c) sporzqdzanie jednostkowych i zbiorczych bilansbw i oraz bilansu 

skonsolidowanego 
d) prowadzenie ewidencji skladnikbw Gminy oraz zmian w tym zakresie 
e) sporzqdzenie sprawozdari GUS 
f) wsp6#dziatanie z organami kontroli 

3) Prowadzenie spraw z zakresu podatk6w i optat lokalnych: 
a) wymiar i pob6r podatk6w i optat 

- przygotowanie decyzji w sprawie wymiaru, ulg i umorzeri, odroczeh terminu 
ptatnogci, rozlozenia na raty 

- prowadzenie ksiqgowoSci podatkowej 
- rozliczanie inkasentow 
- rozliczanie naleinoSci, zobowiqzah podatkow i oplat 
- wdrazanie egzekucji administracyjnej naleinoSci podatkowych 

b) wydawanie zaSwiadczeh o stanie majqtkowym 
c) sporzqdzanie sprawozdari o pomocy publicznej 
d) sprawy z zakresu zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 
e) opracowanie projektow uchwal w sprawie podatk6w i optat 

Do zakresu dzialania Referatu Inwestycii i Gos~odarki Komunalnej naleiy w 
szczeg6lnoSci: 
1. przygotowywanie, realizacja i rozliczanie inwestycji 
2. przygotowywanie i prowadzenie remont6w drog, budynk6w komunalnych i innych 

obiektbw u2ytecznoSci publicznej oraz dokonywanie rozliczeri w tym zakresie 



3. dbanie o stan techniczny budynkdw komunalnych, szk62 i przedszkoli oraz nadz6r nad 
przebiegiem remontow dokonywanych w tych budynkach 

4. wspc9praca z Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kolaczycach 
5. prowadzenie akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy 
6. opieka nad grobami i cmentarzami wojskowymi 
7. nadz6r nad zabytkami oraz prowadzenie rejestru zabytkdw 
8. kontrola funkcjonowania oSwietlenia ulicznego na terenie Gminy 
9. wspolpraca z Powiatowq Inspekcjq Nadzoru Budowlanego i Powiatowym Zarzqdem 

Drog w JaSle 
10. zatwierdzanie warunk6w wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w 

Kotaczycach na przylqcz do sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej 
11. prowadzenie ewidencji drdg 
12. prowadzenie ksiqzki drogi i obiekt6w mostowych 
13. sporzqdzanie sprawozdari dotyczqcych inwestycji i remontu dr6g 
14.prowadzenie spraw zwiqzanych z dzialalnoSciq gospodarczq, w tym: 

ewidencjonowanie dzialalnoSci gospodarczej, wydawanie i zmiana zaSwiadczeh o 
wpisie do ewidencji, wydawanie decyzji o likwidacji 

15.prowadzenie spraw zwiqzanych z przeciwdzialaniem alkoholizmowi, w tym: 
przygotowywanie projektdw decyzji o pozwoleniu na sprzedai napojow alkoholowych 

16. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej 
17. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpozarowej 
18.wykonywanie zadari zwiqzanych z ochronq Srodowiska, w tym: sporzqdzanie raportdw 

i sprawozdari, przygotowywanie regulaminy utrzymania czystoSci w gminie, 
wydawanie zezwoleri na wycinke drzew i krzewdw z terenu nieruchomoSci 

19. przygotowywanie dokumentacji postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego, 
w tym: opracowywanie SIWZ, sporzqdzanie protokd6w z postepowania, udzielanie 
odpowiedzi na zapytania, wprowadzanie zmian w treSci SIWZ 

20. organizowanie prac kornisji przetargowych 
21. prowadzenie rejestr6w zawartych um6w 
22. biezqca wspapraca z wykonawcami 
23. sporzqdzanie wniosk6w o dotacje oraz monitorowanie ich realizacji 
24. sporzqdzanie wniosk6w o p+atnoX 
25. koordynacja i rozliczanie projekt6w europejskich prowadzonych przez Gmine 
26. nadzor nad procesem przygotowania wniosk6w o dofinansowanie projekt6w ze 

Srodkow europejskich i bieiqce monitorowanie 
27. prowadzenie zbiorczej ewidencji inwestycji, kt6re mogq korzystat z finansowania w 

ramach okreSlonych funduszy europejskich, 

Do zakresu dzialania Geodety Gminv naleiy w szczeg6lnoSci wykonywanie zadari z 
zakresu geodezji, w tym: wznowienia granic nieruchomoSci stanowiqcych wlasnoSC 
gminy, regulowanie prawa wlasnoSci grunt6w prywatnych zajetych pod drogi gminne 
publiczne, prowadzenie dokumentacji dotyczqcej granic dr6g gminnych, dokonywanie 
pomiar6w geodezyjnych, obsluga udostepnionej przez Staroste Powiatu Jasielskiego bazy 
danych ewidencji grunt6w i budynk6w Gminy, aktualizacja danych ewidencyjnych. 

Do zakresu dzialania samodzielneqo stanowiska ds. gos~odarki nieruchomoSciami naleiy 
w szczeg6lnoSci prowadzenie zadah z zakresu gospodarki nieruchomoSciami, w tym: 
podzialy nieruchomoSci, sprzedaz, zamiana, dzierzawa gruntow, uiyczenie 
nieruchomoSci, uiytkowanie, uiytkowanie wieczyste, ustanowienie sluiebnoSci 
gruntowych, zakup grunt6w na wlasnoS6 Gminy, naliczanie czynszu dzieriawnego, 
naliczanie oplat adiacenckich z tytulu wzrostu wartoSci nieruchomoSci wyniklej z podzialu 
nieruchomoSci, regulacja stanu prawnego grunt6w Skarbu Pahstwa i Gminy. 



Do zakresu dzialania samodzielnego stanowiska ds. zagospodarowania przestrzenneqo 
naleiy w szczeg6lnoici realizacja zadan zwiqzanych z planowaniem i zagospodarowaniem 
przestrzennym, w tym: 

- prowadzenie postepowania administracyjnego w sprawie miejscowych plan6w 
zagospodarowania przestrzennego (dalej: m.p.z.p.), 

- prowadzenie postepowania administracyjnego w sl 1 uwarunkowari i 
kierunkow zagospodarowania przestrzennego, 

- wydawanie urzqdowych zaswiaduen o przeznaczeniu YIUIILUW ~Yudnie z m.p.z.p ' 
studium uwarunkowari, 

- naliuanie oplat za wzrost wartoSci nieruchomoSci w zwiqzku z uchwaleniem m.p.z.1 
- wydawanie wypisow i wyrys6w z m.p.2.p. 

studiurr 

i.. -....ma 

Do zakresu dziatania samodzielneao stanowiska ds. ewidencii IudnoSci i dowod6w 
osobistych nalety w szczeg6lnoSci: 
1. wydawanie dokumentow stwierdzajqcych tozsamo6C, 
2. prowadzenie spraw zwiqzanych z wyborami, w tym: sporzqdzanie list wyborczych, 
wydawanie zaiwiadczen o prawie do glosowania, prowadzenie rejestru wyborc6w 
3. prowadzenie ewidencji ludnoici 

Do zakresu dzialania samodzielnego stanowiska ds. oswiaty naleiy w szueg6lnoS;ci: 
1. nadzor nad dzialalnoiciq przedszkola i szk& prowadzonych na terenie Gminy 
2. wspapraca z dyrektorami szka i przedszkola oraz z przedstawicielami Kuratorium 
OSwiaty 
3. monitorowanie spraw prowadzonych przez Dzielnice zwiqzanych z wykonywaniem 
obowiqzku szkolnego 
4. prowadzenie spraw kadrowych dyrektor6w szk6l i przedszkola oraz spraw zwiqzanych 
z awansem zawodowym nauczycieli 
5. przygotowywanie dokumentacji zwiqzanej z przeprowadzaniem konkurs6w na 
stanowisko dyrektora szk6l i przedszkola 
6. udzial w realizacji programow rzqdowych z zakresu edukacji 
7. koordynowanie spraw zwiqzanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczni6w 
8. realizacja systemu informacji oSwiatowej 
9. wykonywanie zadari zwiqzanych z dofinansowaniem oplat za ksztakenie 
i doksztakanie nauczycieli szka i przedszkola 
10. opracowywanie regulaminu nagradzania nauczycieli 
11. przygotowywanie projektdw uchwal i zarzqdzeri dotyczqcych oswiaty 

Do zakresu dziatania samodzielne~o stanowiska ds. kultury i promocii nalety w 
szczeg6lno~ci : 
1. wspapraca z miastami partnerskimi 
2. wspcilpraca z jednostkami samorzqdowymi, rzqdowymi i pozarzqdowymi w zakresie 
kultury 
3. prowadzenie spraw zwiqzanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagrod w dziedzinie 
kultury 
4. przygotowywanie imprez kulturalnych i sportowych 
5. promocja Gminy 
6. opracowanie materialow informacyjnych 



7. nadz6r i koordynacja pracy referentow ds. kultury 

Do zakresu dzialania samodzielneqo stanowiska ds. kancelaryino - kadrowvch naleiy w 
szczeg6l noSci : 
1. prowadzenie sekretariatu urzqdu, w tym: przyjmowanie, wysylanie i przekazywanie 
otrzymanej korespondencji zgodnie z dekretacjq Wojta 
2. obsluga centrali telefonicznej 
3. wspapraca z informatykiem Urzedu przy umieszczaniu informacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
4. zaopatrywanie Urzedu w materialy biurowe 
5. obstuga sesji Rady Gminy 
6. oglaszanie aktow prawa 
7. gospodarowanie pieczqciami urzedowymi 
8. prowadzenie prenumeraty czasopism 
9. prowadzenie rejestru skarg i wniosk6w 
10. prowadzenie spraw kadrowych, a w szczeg6lnoSci : prowadzenie akt osobowych 
pracownikow Urzedu i kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych, prowadzenie 
ewidencji aasu pracy, czuwanie nad sprawami zwiqzanymi z urlopami pracowniczymi, 
prowadzenie spraw zwiqzanych z nagrodami jubileuszowymi oraz ze zmianq dodatku za 
wysluge lat pracy 

Do zadafi Kierownika Unedu Stanu C~wilnego naleiy w szczeg6lnoSci: 
1. prowadzenie akt stanu cywilnego 
2.przyjmowanie ~Swiadczefi woli o wstqpieniu w zwiqzek maeeriski oraz innych 
~Swiadczefi zwiqzanych z aktami stanu cywilnego i obywatelstwem 
3. sporzqdzanie i wydawanie odpis6w akt6w stanu cywilnego 
4. rejestracja zdarzeri majqcych wplyw na stan cywilny osob 
5. przyjmowanie ustnych oSwiadczen woli spadkodawc6w 
6. przechowywanie i konserwacja ksiqg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych 
7. przekazywanie ksiqg do Wojew6dzkiego Archiwum Paristwowego 

Do zadafi Radcv Prawneqo naleiy obstuga prawna Gminy, zgodnie z przepisami ustawy o 
radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 (Dz. U. 02 nr 123, poz. 1059), a w szczeg6lnoSci: 
1. opiniowanie aktow prawa wydawanych przez Rade Gminy i Wdjta 
2. udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne 
3. opiniowanie umow i innych pism 

Do zadari robotni ka aos~odarczeqo naleiy w szczeg6lnoSci techniczna obstuga Urzqdu . 
§ 36 

Do zadafi referenta ds. kultury naleiy w szczeg6lnoSci prowadzenie klubu 
mlodziezowego. 

1. Pracq referatow kierujq Kierownicy. 
2. Kierownik dokonuje podzialu pracy pomiqdzy podlegtymi mu. 
3. Kierownik ponosi odpowiedzialnoSC za terminowe i rzetelne zalatwienie sprawy. 
4. Kierowni k okreSla za kres czynnoSci pod legtych pracownikow. 



Rozdziai VI 
Zadania wsp6lne referat6w i poszczeg6lnych stanowisk 

Do zadali wsp6lnych referat6w i samodzielnych stanowisk pracy naleiy w szueg6lnoSci: 
1. sprawna i rzetelna obsluga obywateli 
2. niezwloczne rozpatrywanie skarg i wniosk6w 
3. sumienne wykonywanie zadali publicznych 
4. prowadzenie sprawozdawczoSci w ramach prowadzonych spraw 
5. zapewnienie ochrony danych osobowych 
6. opracowywanie projekt6w aktdw prawnych wydawanych przez Rade Gminy i Wbjta, 

opracowywanie decyzji wydawanych przez Wojta 
7.sporzqdzanie sprawozdah dla GUS 
8.stosowanie zasad instrukcji kancelaryjnej dla organdw gmin i zasad wewnqtrznego 

obiegu dokument6w 
9. wsp2praca z organami jednostek samorzqdu gospodarczego i organami administracji 

rzqdowej 
10. przestrzeganie tajemnicy sluzbowej i pahstwowej 
11. zapewnienie dostepu do informacji publicznej w granicach prawa 

Rozdziai VII 
Zasady wewnetrznego obiegu dokument6w 

1. Wszelka korespondencja przyjmowana jest przez sekretariat Urzedu, gdzie zostaje 
zarejestrowana, opatrzona datq i numerem. 

2. Dekretacji korespondencji wplywajqcej dokonuje W6jt. 
3. Korespondencja zadekretowana na Zastepce W6jta lub Sekretarza moze zostat w 

dalszej kolejnogci przekazana do zatatwienia poszczeg6lnym referatom lub 
samodzielnym stanowiskom pracy. 

4. Korespondencje wychodzqcq na zewnqtrz podpisuje W6jt lub w ramach upowaznienia 
udzielonego przed W6jta - Zastepca W6jta albo Sekretarz. 

5. Wszelka korespondencja przedkladana do podpisu powinna zawierak parafe kierownika 
referatu lub - w przypadku pracownik6w zajmujqcych samodzielne stanowiska - 
osoby odpowiedzialnej za je j  przygotowanie. 

6. Wszystkie dokumenty i pisma dotyczqce spraw finansowym winny dodatkowo zostae 
opatrzone parafq Skarbnika Gminy. 

7. Akty prawne, umowy i inne dokumenty, kt6re podlegajq weryfikacji od strony formalno 
- prawnej powinny zawieraC jego parafe Radcy Prawnego. 

8. Wszystkie pisma powinny zawierat: znak sprawy. 
9. Szczeg2owe zasady obiegu dokumentow okregla rozporzqdzenie Prezesa Rady 

Ministrow z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organow 
gmin i zwiqzk6w miedzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z pbin. zm.) 

Rozdzial VIII 
0 bduga interesant6w 

1. W6jt przyjmuje interesant6w w poniedzialki od godz. 9.00 do 14.00. 
2. Zastepca Wbjta, Sekretarz i kierownicy referat6w przyjmujq interesantdw od 

poniedzialku do piqtku w godzinach pracy Urzedu. 



Rozdziai I X  
Zasady opracowywania i publikacji akt6w prawnych 

Akty prawa miejscowego wydawane sq przez Radq Gminy i przez Wojta. 
Wojt ma prawo wydawania zarzqdzeri, okolnikow, decyzji i postanowieh. 
Projekty akt6w prawa opracowujq pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie danej 
sprawy. 

4. Kaidy projekt wymaga opinii Radcy Prawnego, a w przypadku spraw finansowych - 
opinii Skarbnika. 

Publikacja akt6w prawnych odbywa siq zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogtaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (Dz. U. 
05. nr  190, poz. 1606 z p6in. zm.) 

Rozdzial X 
Zasady dostqpu do informacji publicznej 

1. Udostepnianie przez pracownikdw Urzqdu informacji o sprawach publicznych odbywa 
sie wylqcznie w zakresie okreSlonym przepisami ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001r. o 
dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 01, nr  112, poz. 1198 z p6in. zm.). 

2. Dostep do informacji publicznej podlega ograniueniu zgodnie z zasadami okreSlonymi 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic 
ustawowo chronionych, a takie ze wzglqdu na prywatnoSt osoby fizycznej tub 
tajemnice przedsiebiorcy. 

3. Udostepnianie informacji publicznej nastqpuje w drodze: 
a) ogtaszania w Biuletynie Informacji Publicznej 
b) udostepniania na wniosek 
c) wytoienia lub wywieszenia w miejscach og6lnie dostepnych 
d) wstepu na posiedzenia kolegialnych organow wtadzy publicznej pochodzqcych z 

powszechnych wybor6w 

Rozdziai X I  
Postanowienia kohcowe 

§ 44 
Zmiana regulaminu nastepuje w drodze zarzqdzenia Wojta. 



Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia nr 10/2007 W6jta Gminy Kolaczyce z dnia 1 marca 2007r. 
Schemat struktury organizacyjnej Urzqdu Gminy Kolaczyce 

RADCA WOJT usc 
PRAWNY 

Kierownik USC 

W ~ J T  GMINY 
38-213 Kviaczyce 
woj. podkarpackie 

I Skarbnik I 
I I I I I I 

1 Podins. 
Referat - ds. oSwiatv 
Budtetu 

Podatk6w i Geodeta Gminy Referat 
Optat lnwestycji i Ins. 

Lokalnych Gospodarki Komunalnej ds. kultury i 
promocji 

Ins. ds. I 
zagospodarowania Kierownik 

I 
przestnennego Referent 

ds. kulturv 

Ins. ds. 
Ins. ds. Ins. ds. ewidencji 

finansowvch podatk6w Ins. ds. ludnohci I 
i optat gospodarki 

Ins. Ins. dowod6w 
lokalnych nleruchomo~c[ami osobistych u 

pozyskiwania 
Kasa funduszy Ins. ds. 

Ins. ds. dzidalnoSci publicz 
europejskich kancelaryjno - 

gospodarki gospodarczej i Ins. ds. kadrowych 
inwestycji 

Pracownik I Strat Gmima 
gospodarczy . 

Sprzqtaczka 


