
ZARZĄDZENIE  Nr 66/10
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankch

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z § 102  ust. 1 Statutu  Gminy Kruklanki  
przyjętego uchwałą    Nr XII/92/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18 kwietnia 2008 r.,  zarządzam, 
co następuje:

§ 1. 
W  Regulaminie  Organizacyjnym  Urzędu  Gminy  w  Kruklankch  stanowiącego  załącznik  do 
Zarządzenia Nr 21/08 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27 maja 2008 roku; zm. z 2009r. zarządzenie 
Nr 28/09, Nr 59/09; z 2010r. Nr 32/10 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W rozdziale III STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§ 8 otrzymuje brzmienie: 

,,  1.  Funkcjonowanie  Urzędu  opiera  się  na  zasadzie  służbowego  podporządkowania, 
rozdziału kompetencji indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2.  W urzędzie  mogą  funkcjonować  pełnomocnicy  realizujący  zadania  wyodrębnione  w 
regulaminie  lub  określone  w  inny  sposób.  Pełnomocnicy  łączący  swoje  funkcje  z 
zatrudnieniem na  innych  stanowiskach  nie  są  wskazani  w  schemacie  organizacyjnym i 
podlegają bezpośrednio Wójtowi."

§ 9 otrzymuje brzmienie: 

,,W skład  Urzędu  wchodzą  następujące  komórki  organizacyjne,  które  przy  znakowaniu  spraw 
posługują się symbolami :

1. Wójt
2. Sekretarz - OR

3.  REFERAT FINANSOWY   - RF 

1) Stanowiska merytoryczne:

a) Skarbnik Gminy

b)  Z-ca Skarbnika Gminy

c) d/s wymiaru należności pieniężnych i obsługi kasowej

d) d/s windykacji należności

e) d/s  księgowości budżetowej 

4.  WIELOOSOBOWE stanowisko: 

a) d/s gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, bhp i p/poż - GKM 

b) d/s obywatelskich i USC (odpowiednio): - SO , USC



c) d/s obsługi urzędu  

5.  SAMODZIELNE stanowisko :

a) d/s planowania przestrzennego, ochrony środowiska, inwestycji - PBO 

i zamówień publicznych 

b) d/s gospodarki nieruchomościami, obronnych i wojskowych - GOW 

oraz zarządzania kryzysowego 

c)  d/s obsługi Rady, oświaty, działalności gospodarczej, kultury i turystyki - OR.I

d) d/s organizacyjnych, pomocy materialnej dla uczniów - OR.II

e) d/s pozyskiwania środków pozabudżetowych , promocji gminy i informatyki - PŚI

  

6. PION  OCHRONY  - POIN

Pion Ochrony tworzą:

1. Pełnomocnik ds.ochrony informacji niejawnych,

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

3. Kierownik Kancelarii Tajnej, '' 

7. RADCA PRAWNY    - RP"

 
 
  

2. W  rozdziale  IV  ZAKRESY  DZIAŁANIA  REFERATU,  SAMODZIELNYCH  I 
WIELOOSOBOWYCH STANOWISK PRACY ORAZ RADCY PRAWNEGO

1) w § 13 dodaje sie pkt 20) w brzmieniu:

,,sprawowanie kontroli zarządczej w ramach realizowanych zadań".

2) w § 14 dodaje się pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„sprawowanie  kontroli  i  nadzoru  nad  gospodarką  finansową  gminnych  jednostek 
organizacyjnych  oraz  współuczestnictwo  w  wykonywaniu  kontroli  zarządczej  w 
nadzorowanych jednostkach organizacyjnych .”

3) w § 15 :

a) pkt  22)  otrzymuje  brzmienie:  ,,wydawanie  i  rozliczanie  kart  drogowych  na  pojazdy 
stanowiące  własność  gminy,  rozliczanie  przebiegu  kilometrów  samochodu  oraz  zużycia 
paliwa."

b) pkt 24 otrzymuje brzmienie:  ,,prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji  na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką, "

c) skreśla się pkt 26. 

4) w § 18 w pkt 19) dodaje się lit.f) w brzmieniu:

,,Realizacja i bieżąca aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska w gminie".



5)  § 20 skreśla się.

6) § 21 otrzymuje brzmienie:

,,SAMODZIELNE  STANOWISKO  ds.  obsługi  Rady,  oświaty,  działalności 
gospodarczej, kultury i turystyki

W zakresie obsługi Rady Gminy :
1) prowadzenie wykazu aktów prawa miejscowego, 
2) obsługa merytoryczna i organizacyjno biurowa Rady Gminy, Komisji i Radnych, 
3) organizowanie posiedzeń i sporządzanie protokołów z obrad sesji oraz posiedzeń komisji, 
4) prowadzenie zbioru uchwał Rady, wniosków i opinii komisji, interpelacji radnych, 
5) nadzór przy udostępnianiu dokumentów określonych w Statucie Gminy, 
6) prowadzenie zbioru oświadczeń majątkowych, 
7) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
8) organizacja i koordynowanie prac związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta 

RP,  samorządowych  i  uzupełniających,  na  ławników  i  do  innych  organów  w ramach 
upoważnień ustawowych, 

9) współdziałanie z gminami i jednostkami pomocniczymi, 
W zakresie oświaty:

1) wykonywanie  czynności   związanych  z  zakładaniem,  prowadzeniem,  przekształceniem, 
utrzymaniem oraz likwidowaniem szkół publicznych i placówek oświatowych w zakresie 
wynikającym z przepisów o systemie oświaty, 

2) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 
3) prowadzenie spraw dotyczących realizacji obowiązku szkolnego, 
4) przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, 
5) prowadzenie  spraw  związanych  z  zapewnieniem  bezpłatnego  transportu  dzieci  do  i  ze 

szkoły oraz opieki w czasie przewozu w ramach obowiązujących przepisów, 
6) współpraca z organami służby zdrowia i opieki społecznej w zakresie organizowania opieki 

zdrowotnej i socjalnej nad uczniami, 
7) organizowanie konkursów na dyrektorów szkół,  powierzenia stanowisk kierowniczych w 

oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, 
8) wykonywanie  zadań  organu  prowadzącego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Karta 

Nauczyciela, 
9) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
10) prowadzenie spraw młodocianych,
11) sporządzanie sprawozdań dotyczących oświaty.

W zakresie działalności gospodarczej, inne:
1) prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej, 
2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zmianach 

wpisu, 
3) udostępnianie danych z ewidencji działalności gospodarczej,
4) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie godzin pracy placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności,
5) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
6) ustalanie wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
7) współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

zakresie  realizacji   gminnego  programu  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i 
narkomanii,

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady związanych z: 
- ustalaniem  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  powyżej  4,5%  alkoholu 



(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
- ustaleniem zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
9) koordynowanie  i  prowadzenie  spraw związanych ze  współpracą  samorządu gminnego z 

organizacjami pozarządowymi, wynikających z ustaw o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, oraz o pomocy społecznej. 

W zakresie kultury i turystyki:
1) prowadzenie informacji turystycznej, przygotowanie materiałów promocyjnych,
2) organizowanie  działań  promocyjnych  gminy  w  kraju  i  za  granicą,  udział  w  targach 

turystycznych, spotkaniach i konferencjach, 
3) współdziałanie z instytucjami, firmami, jednostkami, urzędami w zakresie rozwoju promocji 

turystyki i kultury,
4) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, 
5) prowadzenie rejestru placówek kultury, 
6) współpraca i prowadzenie spraw biblioteki i ośrodka kultury,  
7) prowadzenie  spraw  związanych  z  realizacją  zadań  z  zakresu  kultury  fizycznej,  sportu, 

rekreacji i wypoczynku,  
8) udział  w  organizacji  imprez  o  charakterze  kulturalno  -  gospodarczym  we  współpracy 

z jednostkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i społecznymi, 
9) realizacja na poziomie gminy zadań w zakresie integracji z Unią Europejską. "

7) § 22 otrzymuje brzmienie:

,,SAMODZIELNE  STANOWISKO  ds.  organizacyjnych,  pomocy  materialnej  dla 
uczniów

      

Wykonuje zadania w zakresie:
1) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego, 
2) prowadzenie kancelarii  urzędu -  przyjmowanie i  wysyłanie korespondencji,  prowadzenie 

obowiązujących  rejestrów  korespondencji  oraz  terminowe  dostarczanie  korespondencji 
pracownikom,

3) realizacja  zadań  z  zakresu  świadczenia  elektronicznych  usług  publicznych  –  wdrażanie 
i prowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

4) obsługa sekretarsko - biurowa Wójta, Z-cy Wójta i Sekretarza Gminy, 
5) prowadzenie ewidencji Zarządzeń Wójta, 
6) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Gminy, 
7) prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych Gminy,
8) prowadzenie zbioru upoważnień do wydawania decyzji w imieniu Wójta, 
9) prowadzenie rejestru udzielanych upoważnień i pełnomocnictw, 
10) prowadzenie ewidencji wydanych materiałów biurowych i środków czystości, 
11) prowadzenie rejestru wydanych delegacji służbowych, 
12) prowadzenie  rejestru  dokumentów  podanych  do  publicznej  wiadomości  poprzez 

wywieszanie na tablicy ogłoszeń, 
13) prowadzenie pracowniczych spraw socjalnych w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy, 
14) obsługa telefonu, faxu, internetu, poczty e-mail, itp. i nadzór nad ich funkcjonowaniem,
15) prowadzenie  rejestru  skarg  i  wniosków,  przekazywanie  ich  właściwym komórkom oraz 

koordynacja ich załatwienia, 
16) prenumerata czasopism, gazet, zbiorów bibliotecznych, itp
17) analiza  potrzeb  Urzędu  i  precyzowanie  zamówień  związanych  z  zaopatrzeniem 

materiałowym,  dokonywanie  i  dokumentowanie  zakupów  i  usług,  w  myśl  ustawy  o 
zamówieniach  publicznych  oraz  zlecanie  konserwacji  urządzeń  technicznych,  w  tym 
dokonywanie ich likwidacji,



18) prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 
robót publicznych,

19) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników samorządowych,
20) ustalanie uprawnień pracowników do urlopu wypoczynkowego i innych zwolnień od pracy,
21) prowadzenie spraw w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. 

8)  Rozdział VIII otrzymuje brzmienie:

,, ZASADY  KONTROLI  ZARZĄDCZEJ I KONTROLI PRZEPROWADZANEJ W 
URZĘDZIE PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

     § 48

1. Kontrolę  zarządczą  w  Gminie  Kruklamnki  stanowi  ogół  działań  podejmowanych  dla 
zapewnienia  realizacji  celów  i  zadań  przez  Urząd  oraz  jednostki  organizacyjne  Gminy 
Kruklanki, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywności działania,
3) wiarygodności sprawozdań,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7) zarządzania ryzykiem. 
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli zarządczej określa Wójtt w drodze odrębnego 

zarządzenia.

     § 49
1. Za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej, i  efektywnej kontroli zarządczej 

odpowiada wójt oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
2. W Urzędzie za funkcjonowanie kontroli zarządczej odpowiada również:
3. Skarbnik,  sekretarz,  kierownicy  komórek  organizacyjnych  –  w  zakresie  zgodnym  z 

podziałem zdań i kompetencji.
4. Pracownicy urzędu na polecenie osób wymienionych w pkt 3, po pisemnym upoważnieniu 

przez wójta lub wyznaczonego przez niego pracownika.
5. Zespoły powoływane doraźnie – w zakresie ustalonym przez wójta
6. Pozostali pracownicy – zgodnie z zakresami czynności.
7. Elementami kontroli zarządczej w Urzędzie są :

1) środowisko wewnętrzne:
- przestrzeganie wartości etycznych,
- kompetencje zawodowe,
- struktura organizacyjna,
- delegowanie uprawnień.

2) cele i zarządzanie ryzykiem:
- misja,
- określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,
- identyfikacja ryzyka,
- analiza ryzyka,
- reakcja na ryzyko.

3) mechanizmy kontroli:
- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
- nadzór,
- ciągłość działalności,



- ochrona zasobów,
- szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
- mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

4) informacja i komunikacja :
- bieżąca informacja,
- komunikacja wewnętrzna,
- komunikacja zewnętrzna.

5) monitorowanie i ocena:
- monitorowanie systemu kontroli zarządczej,
- samoocena.

 
8. Ocenę  systemu  kontroli  zarządczej  oraz  jego  funkcjonowania  w  jednostkach 

organizacyjnych Gminy Kruklanki sprawują:
1) Wójt
2) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kruklanki,
3) Skarbnik, Sekretarz oraz kierownicy komórek organizacyjnych,
4) Inni pracownicy urzędu, po pisemnym upoważnieniu przez wójta lub wyznaczonego przez 

niego pracownika.
5) Zespoły doraźne – w zakresie ustalonym przez Wójta.

    § 50
1. W Urzędzie,  w jednostkach organizacyjnych Gminy,  w podmiotach,  którym przekazano 

dotację z budżetu gminy może być prowadzona kontrola przez pracowników Urzędu.
2. Działalność kontrolna poza doraźnymi i nadzwyczajnymi potrzebami wykonywana jest na 

podstawie ogólnego rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Wójta.
3. Szczegółowy sposób prowadzenia kontroli zostanie uregulowany w przepisach odrębnych.

    § 51 
1. W Urzędzie mogą być przeprowadzane kontrole przez uprawnione do tego organy kontroli 

zewnętrznej.
2. Sekretarz  współpracuje  z  przedstawicielami  organów  kontroli  zewnętrznej  w  zakresie 

zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli w 
Urzędzie.

3. Rejestr kontroli przeprowadzanych w Urzędzie przez organ kontroli prowadzi Sekretarz, jak 
również nadzoruje realizację nadanych przez te organy zaleceń pokontrolnych."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.


