Zarządzenie Nr 18/05
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 marca 2005 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda

		Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca I990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

		§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Ostróda stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

		§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie, zmieniona uchwałą Nr X/100/99 z dnia 21 kwietnia 1999r., uchwałą Nr XXXIV/278/01 z dnia 24 maja 2001r., zarządzeniem Wójta Gminy Ostróda Nr 90a/03 z dnia 1 października 2003r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Ostróda Nr 107/03 z dnia 3 listopada 2003r.

		§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.











Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin






































Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Ostróda

Rozdział I

Postanowienia ogólne

		§ 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Ostróda zwany dalej Regulaminem, określa:

		1. Zakres działania i zadania Urzędu Gminy Ostróda, zwanego dalej Urzędem,

		2. Organizację Urzędu,

		3. Zasady funkcjonowania Urzędu,

		4. Zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych referatów i stanowisk pracy.

		5. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie.

		§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

		1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ostróda,

		2. Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Ostróda,

		3. Wójcie, Sekretarzu i Skarbniku - należy przez ta rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Ostróda, Sekretarza Gminy Ostróda i Skarbnika Gminy Ostróda.

		§ 3.1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

		2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

		3. Siedzibą Urzędu jest miasto Ostróda.

Rozdział II

Zakres działania i zadania Urzędu.

		§ 4. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

		1. Zadań własnych,

		2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

		3. Zadań zleconych z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,

		4. Zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

		5. Zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego.

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

		2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

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

	2) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

	3) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej Komisji,

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

	5) udzielanie pomocy jednostkom pomocniczym Gminy,

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

Rozdział III

Organizacja Urzędu

		§ 6. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

	1) Referat Organizacyjny - "Org",

	2) Referat Finansowy - "Fn",

	3) Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej - "IGK",

	4) Referat Spraw Obywatelskich -"SO",

	5) Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej -"RGP",

	6) Referat Oświaty, Kultury i Sportu -"Oś.KS",

	7) Radca Prawny -"Rp",

	8) Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy -"RLP".

	9) Stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - „RPA”;

	10) Stanowisko ds. Kadr - „KAD”

	11) Gminne Centrum Reagowania - „GCR”

	12) Informatyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji - „INFOR”

		2. Obsługa prawna może być świadczona na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w innej formie.

		§ 7.1. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierowników referatów:

	1) Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej,

	2) Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

	3) Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej,

	4) Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.

	5) Kierownik Referatu Finansowego.

	2) Pracą Referatu Organizacyjnego kieruje Sekretarz i pełni funkcję Kierownika Referatu.

		§ 8.1. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.

		2. Podział Referatów na stanowiska pracy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Urzędu

		§ 9. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

		1. Praworządności,

		2. Służebności wobec społeczności lokalnej,

		3. Racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

		4. Jednoosobowego kierownictwa,

		5. Planowania pracy,

		6. Kontroli wewnętrznej,

		7. Podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne Referaty,

		8. Wzajemnego współdziałania.

		§ 10. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

		§ 11. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

		§ 12.1. 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.

		§ 13.1. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza, który ponosi odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

		2. Kierownicy poszczególnych Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.

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

		§ 14.1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

		2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

		§ 15.1. Referaty i stanowiska pracy realizują zadania wynikające przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

		2. Referaty i poszczególni pracownicy są zobowiązani da współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

		3. Zasady podpisywania pism w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział V

Zakresy zadań Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Zastępcy Skarbnika

		§ 16. Do zakresu zadań Wójta należy:

		1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

		2. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

		3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

		4. Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

		5. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

		6. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

		7. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

		8. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

		9. Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej i upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu tych decyzji,

		10. Wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa wynikających z odrębnych przepisów.

		11. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,

		12. Wydawanie aktów prawnych dotyczących wewnętrznego urzędowania.

		§ 17. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

		1. Opracowywanie projektów Regulaminu i zmian do niego,

		2. Opracowywanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy,

		3. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

		4. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

		5. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,

		6. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządzeń Wójta,

		7. Wykonywanie funkcji przełożonego służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

		8. Prowadzenie spraw Gminy w zakresie powierzonym przez Wójta,

		9. Podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy w zakresie ustalonym przez Wójta,

		10. Koordynowanie prac remontowych w Urzędzie i zakupu wyposażenia,

		11. Koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,

		12. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

		§ 18. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

		1. Wykonywanie określonymi przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

		2. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

		3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

		4. Nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Gminy,

		5. Nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,

		6. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

		§ 19. Do zadań Zastępcy Skarbnika należy w szczególności:

		1. Wypełnianie zadań skarbnika w czasie urlopu lub nieobecności,

		2. Dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych w czasie urlopu lub nieobecności Skarbnika,

		3. Współuczestniczenie w przygotowaniu projektu budżetu Gminy oraz w opracowaniu projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie,

		4. Współdziałanie w przygotowaniu projektów planów finansowo - rzeczowych jednostek budżetowych,

		5. Przygotowanie projektów planów finansowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

		6. Wskazywanie konieczności dokonywania bieżących zmian w budżecie Gminy,

		7. Przygotowanie okresowych rzetelnych informacji i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy i funduszu płac,

		8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Rozdział VI

Podział zadań pomiędzy Referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy

		§ 20. Do wspólnych zadań Referatów i samodzielnego stanowiska pracy należy:

		1. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

		2. Pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, jednostkom pomocniczym i organizacyjnym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

		3. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

		4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,

		5. Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy oraz sprawozdania z jego wykonania,

		6. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

		7. Ustalanie planów pracy Referatu i zapewnienie ich realizacji,

		8. Prawidłowe przechowywanie akt,

		9. Stosowanie obowiązującego wykazu akt,

		10. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

		11. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej,

		12. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

		13. Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przepisów ochrony danych osobowych,

		14. Przestrzeganie zasad prowadzenia postępowania w zakresie zamówień publicznych,

		15. Wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

		§ 21. Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego należy:

		1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

		2. Prowadzenie rejestrów i przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,

		3. Przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,

		4. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady, jej Komisji,

		5. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej Komisji,

		6. Organizowanie szkoleń radnych,

		7. Prowadzenie zbiorczych ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich Referatom bądź stanowiskom pracy oraz -innym jednostkom do załatwienia według właściwości,

		8. Prowadzenie spraw dotyczących szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,

		9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy z sołectwami,

		10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych,

		11. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

		12. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,

		13. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

		14. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

		15. Prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

		16. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

		17. Prowadzenie księgi inwentarzowej,

		18. Przygotowywanie i organizowanie spraw związanych z wyborami i referendami,

		19. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach pomocniczych i obsługi,

		20. Prowadzenie spraw z zakresu podziału terytorialnego,

		21. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych w Urzędzie,

		22. Planowa realizacja ustalonych zamierzeń.

		§ 22. Do zakresu działania Referatu Finansowego należy:

		1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

		2. Udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

		3. Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku,

		4. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

		5. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

		6. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

		7. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,

		8. Rozliczanie inwentaryzacji,

		9. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

		10. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

		11. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

		12. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji podatkowych składanych przez podatników,

		13. Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

		14. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,

		15. Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.

		16. Prowadzenie obowiązków w zakresie rachunkowości i ksiąg rachunkowych placówek oświatowych,

		17. Wydawanie zaświadczeń,

		18. Planowa realizacja ustalonych zamierzeń.

		§ 23. Do zakresu działania Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej należy:

		1. Prowadzenie inwestycji Gminy,

		2. Prowadzenie spraw dotyczących urządzeń wodociągowych, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz, transportu zbiorowego.

		3. Współtworzenie programów przewidzianych przepisami prawa w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i paliwa płynne,

		4. Prowadzenie spraw dotyczących budowy, modernizacji, utrzymania i odnawiania dróg gminnych i mostów,

		5. Zarządzanie drogami gminnymi,

		6. Budowa i utrzymanie wiat przystankowych,

		7. Administrowanie lokalami mieszkalnymi i związanych z nimi lokalami użytkowymi,

		8. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,

		9. Prowadzenie zarządu nieruchomościami wspólnymi,

		10. Usuwanie skutków samowoli lokalowej,

		11. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie czynszów regulowanych,

		12. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska w tym:

	1) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,

	2) ochrony przed odpadami,

	3) ochrony powietrza atmosferycznego,

		13. Realizacja uchwały Rady o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie,

		14. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki-wodnej i ochrony wód,

		15. Współdziałanie w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,

		16. Prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej,

		17. Monitoring możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz innych zewnętrznych funduszy na działania będące w zakresie referatu,

		18. Koordynacja polegająca na stałej współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi gminy, referatami i stanowiskami Urzędu Gminy w zakresie przygotowywania SIWZ i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zamówienia publicznego,

		19. Opracowanie rocznego planu zamówień publicznych realizowanych przez gminne jednostki (do końca stycznia danego roku kalendarzowego - na podstawie dostarczonych danych),

		20. Monitorowanie rozwiązań z zakresu zamówień publicznych stosowanych w Unii Europejskiej i koniecznego zastosowania ich w pracach jednostek gminnych,

		21. Czynności związane z możliwością pozyskania przez Gminę zewnętrznych środków finansowych,

		22. Stały monitoring programów Unii Europejskiej sposobu ich realizacji w Polsce oraz efektywnych możliwości ich pozyskiwania,

		23. Planowa realizacja ustalonych zamierzeń.

		§ 24. Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich należy:

		1. Prowadzenie ewidencji ludności,

		2. Wydawanie dokumentów tożsamości,

		3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach meldunkowych,

		4. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych,

		5. Prowadzenie rejestru wyborców,

		6. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów,

		7. Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,

		8. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

		9. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

		10. Okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,

		11. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

		12. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

		13. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

		14. Monitoring możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działania związane z rozwojem wspierania przedsiębiorczości,

		15. Prowadzenie okienka przedsiębiorczości,

		16. Planowa realizacja ustalonych zamierzeń.

		§ 25. Do zakresu działania Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej należy:

		1. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,

		2. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie cen i opłat za grunty, budynki, lokale i urządzenia,

		3. Organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

		4. Wykonywanie czynności technicznych i formalnych związanych niezbędnych nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

		5. Prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji,

		6. Prowadzenie ewidencji gruntów i mienia komunalnego,

		7. Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,

		8. Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

		9. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,

		10. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

		11. Współpraca z właściwymi jednostkami w sprawach z zakresu nasiennictwa,

		12. Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie zwalczania chwastów, chorób i szkodników,

		13. Współpraca w zakresie obrotu materiałem hodowlanym zwierząt,

		14. Współpraca ze służbami doradczymi w zakresie kształcenia i wdrażania nowych rozwiązań w rolnictwie,

		15. Organizacja spisów rolnych,

		16. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

		17. Wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

		18. Ustanawianie parku wiejskiego, określenie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony,

		19. Współpraca z KRUS w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników,

		20. Prowadzenie spraw z zakresu geologii,

		21. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,

		22. Przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,

		23.	Koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzaniem zadań rządowych do planu Gminy,

		24. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

		25. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

		26. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

		27. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

		28. Współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych i prowadzenie jej spraw na podstawie umowy,

		29. Przygotowywanie projektów podziałów nieruchomości,

		30. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem realizacji zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów bezpańskich i chorych zwierząt w tym prowadzenie schroniska,

		31. Monitoring programów sektorowych dla rolnictwa oraz możliwości pozyskiwania wszelkich funduszy na jego rozwój,

		32. Planowa realizacja ustalonych zamierzeń.

		§ 26. Do zakresu działania Referatu Oświaty, Kultury i Sportu należy:

		1. Przygotowywanie propozycji dotyczących sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

		2. Udział w pracach nad przygotowywaniem projektów organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

		3. Organizacja bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

		4. Organizowanie konkursów na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia zarządzenia Wójta o powierzeniu funkcji bez konkursu,

		5. Przygotowywanie propozycji oceny dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

		6. Przygotowywanie projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu,

		7. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

		8. Organizowanie letniego wypoczynku dzieci,

		9. Współpraca z dyrektorami w zakresie stosunku pracy pracowników oświaty,

		10. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie bieżącej oceny realizacji budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu,

	11. Realizacja na obszarze Gminy zadań wynikających z przepisów w dziedzinie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej sportu i turystyki,

		12. Organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,

		13. Realizowanie zadań związanych z budową i utrzymaniem urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

		14. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami, klubami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,

		15. Współpraca z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym, jednostkami policji i straży pożarnej w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się oraz uprawiającym sporty wodne.

		16. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

		17. Prowadzenie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

		18. Koordynacje działań związanych z możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych grantów oraz realizacji programów pomocowych przez referat i placówki oświatowe,

		19. Planowa realizacja ustalonych zamierzeń.

		§ 27. Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu, a w szczególności:

		1. Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

		2. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Gminy,

		3. Uczestniczenie w prowadzonych przez organy Gminy rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

		4. Nadzór prawny nad egzekucją należności Gminy,

		5. Występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

		6. Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy,

		§ 28. Do zakresu działania stanowiska ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy należy:

		1. Koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem strategii rozwoju Gminy,

		2. Prowadzenie studiów i diagnozowanie procesów rozwoju Gminy,

		3. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,

		4. Organizowanie współpracy Gminy z innymi regionami i z zagranicą,

		5. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

		6. Współpraca z Urzędem Pracy w sprawie aktualnej sytuacji na rynku pracy,

		7. Wyszukiwanie partnerów do współpracy,

		8. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi,

		9. Stały monitoring możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach funduszy strukturalnych, programów sektorowych i wszelkich innych źródeł pomocowych,

		10. Planowa realizacja ustalonych zamierzeń.

		§ 29. Do zakresu działania stanowiska ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

		1. Koordynacja działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Ostróda;

		2. Sporządzanie rocznej analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy;

		3. Przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi:

		1) projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

		2) projektu preliminarza do gminnego programu;

		3) sprawozdania z realizacji gminnego programu;

		4) projektów uchwał oraz informacji;

		4. Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

		5. Bieżąca realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

		6. Współpraca z Policją, instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia;

		7. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia, a w szczególności z lekarzami i terapeutami pracującymi w poradni p/alkoholowej;

		8. Współpraca z obsługą finansową w zakresie realizacji rozdziału 8536 (ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi;

		9. Wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;

		10.	Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

		11.	Bieżąca ewaluacja i wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

		12. Planowa realizacja ustalonych zamierzeń.

		§ 30. Do zakresu działania Stanowiska ds. Kadr.

		1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu:

	1) przygotowywanie umów dotyczących zatrudnienia pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i wszelkich programów aktywizacji bezrobotnych, stażystów,

	2) prowadzenie praktyk uczniowskich,

	3) przygotowywanie dokumentacji podstawowej w zakresie wynagrodzeń i wymiaru uposażenia,

	4) przygotowanie dokumentacji dotyczących wypłat nagród jubileuszowych,

	5) sporządzanie sprawozdań statystycznych,

	6) prowadzenie teczek osobistych,

	7) przygotowanie wykazu uprawnionych do wynagrodzeń rocznych,

	8) przygotowywanie świadectw pracy,

	9) prowadzenie ewidencji i sporządzanie dokumentacji związanej z urlopami wypoczynkowymi, macierzyńskimi, bezpłatnymi wychowawczymi,

	10) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników Urzędu,

	11) prowadzenie dokumentacji emerytalnej pracowników Urzędu,

	12) przygotowanie i wysyłanie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS,

	13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,

	14) dokonywanie zmian bieżących w zakresach czynności pracowników Urzędu zgodnie z aktualnym stanem faktycznym,

	15) monitorowanie zasad ubezpieczeń pracowników, i przedkładanie pracodawcy najbardziej optymalnego ubezpieczyciela i brokera,

	16) monitorowanie rozwiązań w zakresie prawa pracy i zasad zatrudnienia w Unii Europejskiej,

	17) proponowanie przełożonym zmiany w regulaminie pracy Urzędu, wynikające z prawa pracy,

		2. Planowa realizacja ustalonych zamierzeń.

		§ 31. Do zakresu działania Informatyka należy:

		1. Diagnozowanie usterek w funkcjonowaniu sieci komputerowej, a w szczególności oprogramowania sieciowego NOVELL,

		2. Drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego,

		3. Administracja systemu informacji prawnej,

		4. Bieżąca kontrola nad aktualizacją strony internetowej Urzędu,

		5. Bieżąca kontrola nad aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej,

		6. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;

		7. Wypełnianie zadań administratora bezpieczeństwa informacji jako osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe, oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

		8. Opracowanie i przedkładanie Wójtowi do akceptacji projektów dokumentów (zarządzeń, instrukcji, upoważnień, itp.) dotyczących stosowania przepisów z zakresu bezpieczeństwa informacji i związanych z tym zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych i ich przetwarzania,

		9. Planowa realizacja ustalonych zamierzeń.

		§ 32. Do zadań Gminnego Centrum Reagowania należy:

		1. Monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych oraz prognozowanie rozwoju sytuacji,

		2. Opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego obejmujących fazy zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy,

		3. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu zagrożenia lub klęski żywiołowej,

		4. Planowane wsparcia organów kierujących działających na różnym szczeblu administracyjnym,

		5. Prowadzenie Kancelarii Tajnej Urzędu,

		6. Zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

		7. Opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji;

		8. Planowanie i realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej Gminy,

		9. Organizowanie przeciwdziałania zagrożeniom nadzwyczajnym i ich skutkom,

		10. Tworzenie formacji obrony cywilnej,

		11. Współdziałanie z organami wojskowymi,

		12. Rejestracja przedpoborowych,

		13. Udział w przeprowadzeniu poboru do wojska,

		14. Przygotowywanie decyzji o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

		15. Realizacja zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

		16. Zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym warunków do ich funkcjonowania,

		17. Przygotowanie warunków umożliwiających koordynacje pomocy humanitarnej,

		18. Realizowanie polityki informacyjnej związanej z przygotowaniem i stanem klęski żywiołowej,

		19. Organizacja narad Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji jego pracy,

		20. Ścisła współpraca z Powiatowym Centrum Reagowania Kryzysowego, Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Wojska Polskiego i Powiatowej Policji,

		21. monitornig możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na działania związane z ochroną przeciwpożarową , obroną cywilną, obronnością i reagowaniem kryzysowym.

		22. Planowa realizacja ustalonych zamierzeń.

Rozdział VII

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie.

		§ 33.1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz przepisach szczególnych.

		2. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.

		3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy Referatów oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

		4. Kontrolę w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli sprawuje Sekretarz.

		§ 34. Pracownicy obsługujący obywateli zobowiązani są do:

		1. Udzielania informacji niezbędnych do załatwienia danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,

		2. Rozstrzygnięcia sprawy niezwłocznie lub określenia terminu załatwienia sprawy,

		3. Informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,

		4. Powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

		§ 35.1. Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki każdego tygodnia od godz. 800 do godz. 1100. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo walnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

		2. Sekretarz, kierownicy Referatów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków każdego dnia, w ramach swoich możliwości czasowych.

		3. Pracownicy Urzędu przyjmują, obywateli w ciągu całego dnia pracy Urzędu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

		§ 36. Zmiany Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Ostróda

Nazwa referatu
Wykaz stanowisk
Wymiar zatrudnienia
Kierownictwo Urzędu
Wójt
1

Sekretarz
1

Skarbnik
1

Z-ca Skarbnika
 1


4
Referat Organizacyjny
Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu
1

ds. obsługi kancelaryjnej
1

ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych
1

ds. obsługi centrali telefonicznej
1

kierowca - konserwator
1

sprzątaczka
2


6
Referat Finansowy
ds. księgowości podatkowej - Kierownik Referatu
1

ds. wymiaru podatków i opłat,
2

ds. księgowości budżetowej
2

ds. płacowych
1

ds. obsługi kasowej
1

ds. obsługi finansowej placówek oświatowych
1

ds. egzekucji zobowiązań podatkowych i ulg
1


9
Referat Spraw Obywatelskich 
Pełnomocnik Wójta ds. Informacji Niejawnych - Kierownik Referatu
1

ds. dowodów tożsamości i rejestru wyborców
1

ds. działalności gospodarczej
1


3
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej
Kierownik Referatu - ds. podziałów i rozgraniczeń
                                           nieruchomości
1

ds. gospodarowania mieniem komunalnym
1

ds. planowania przestrzennego
1

ds. rolnictwa
1


4
Referat Inwestycyjny i Gospodarka Komunalna
Kierownik Referatu
1

ds. dróg i oświetlenia
1

ds. ochrony środowiska i ochrony wód
1

ds. mieszkań komunalnych i cmentarzy
1

ds. inwestycji i gospodarki komunalnej -
1


5
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
ds. świetlic wiejskich - Kierownik Referatu
1

ds. sportu 
1

ds. oświatowych
2


4
Samodzielne stanowiska
Radca prawny , BHP
Um. Zlec.

Informatyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

1

Gminne Centrum Reagowania
1

ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji
1

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
2

ds. kadr
1
Razem

6
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Ostróda

Zasady kontroli wewnętrznej.

		§ 1. Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:

	a) legalności,

	b) gospodarności,

	c) rzetelności,

	d) celowości,

	e) terminowości,

	f)	skuteczności.

		§ 2. W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

		1. Kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych Referatów lub stanowisk pracy,

		2. Problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia stanowiące niewielki fragment działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej,

		3. Bieżące - obejmujące czynności w toku,

		4. Sprawdzające - mające na celu ustalenia czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględniane w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

		§ 3. Kontroli dokonują:

		1. Wójt i Sekretarz - w odniesieniu do Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk,

		2. Kierownicy Referatów w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.

		§ 4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny, który powinien zawierać:

		1. Imię i nazwisko kontrolującego,

		2. Określenie kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska,

		3. Daty przeprowadzenia kontroli,

		4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli, 

		5. Przebieg i wynik kontroli,

		6. Wnioski pokontrolne,

		7. Datę podpisania protokółu.

		§ 5. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach kontrolowanej komórki organizacyjnej, drugi przechowywany jest w Referacie Organizacyjnym.















Załącznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Ostróda

Zasady podpisywania pism


		§ 1. Wójt podpisuje:

		1. Zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

		2. Pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

		3. Pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Gminy,

		4. Odpowiedzi na skargi dotyczące Kierowników Referatów i jednostek organizacyjnych Gminy,

		5. Decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

		6. Decyzje z zakresu administracji publicznej,

		7. Pełnomocnictwa i upoważnienia da działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
	
		8. Pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

		9. Pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji,

		10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

		11. Pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców zgłaszane za pośrednictwem radnych i na zebraniach wiejskich,

		12. Inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

		§ 2. Sekretarz podpisuje:

		1. Pisma dotyczące spraw Gminy powierzonych w zakresie ustalonym przez Wójta,

		2. Pisma dotyczące spraw z zakresu prawa pracy, do których jest upoważniony,

		3. Pisma w sprawie organizacji pracy w Urzędzie,

		4. Inne pisma pozostające w zakresie działania Sekretarza, niezastrzeżone do podpisu Wójta.

		§ 3. Kierownicy Referatów podpisują:

		1. Pisma związane z zakresem działania Referatów, niezastrzeżone do podpisu Wójta,

		2. Decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwienia, których zostali upoważnieni przez Wójta,

		3. Pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatów i zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk.

		§ 4. Pracownicy podpisują pisma o charakterze przygotowawczym, techniczno - kancelaryjnym i inne o podobnym charakterze, nie stanowiące rozstrzygnięcia sprawy.

		§ 5. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.



