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ZARZĄDZENIE NR 59/2010
WÓJTA GMINY MOKRSKO

z dnia 20 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Mokrsku 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Mokrsku zatwierdzonym zarządzeniem 
Nr 1/09 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdznia regulaminu 
organizacyjnego Urzędu Gminy, zmienionym zarządzeniem Nr 26/09 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 
6 kwietnia 2009 r., i zmienionym zarządzeniem Nr 7/10 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 2 marca 
2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„Kierownictwie Urzędu - należy przez to rozumieć: Wójta, Sekretarza, Skarbnika 
i Kierowników Referatów”;

2) w § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Pracą Urzędu kieruje Wójt na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy 
Sekretarza, Skarbnika i Kierowników Referatów.”;

3) w § 5 ust. 2 po pkt 22 dodaje się pkt 23 w brzmieniu: 

„23) Koordynacja prac związanych ze spisem rolnym oraz spisem powszechnym ludności 
i mieszkań.”;

4) w § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady i Wójta oraz innych materiałów 
przedkładanych tym organom oraz Komisją Rady. Projekty wszystkich aktów prawnych 
opracowywane są wg. zasad techniki prawodawczej i tworzone w edytorze aktów prawnych 
XML oraz zawierają opinię radcy prawnego o zgodności pod względem formalno-prawnym. 
Projekty aktów prawnych Rady winny być przedłożone na stanowisko ds. obsługi Rady oraz 
Sekretarzowi Gminy co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia Komisji lub Rady”;

5) w § 7 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) do projektu uchwały dołączają stosowne uzasadnienie, które powinno być jasne, 
wyczerpujące oraz zwięzłe, i powinno zawierać: 

a) przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, ktora ma być normowana, 

b) wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały, 

c) wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym, 

d) charakterystykę przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych, 

e) skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały, jeżeli takie istnieją”;
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6) w § 7 po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu: 

„4b) odpowiadają za realizację aktów, których projekty opracowali”;

7) w § 7 po pkt 22 dodaje się pkt: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 w brzmieniu: 

„23) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i p.poż; 

24) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów o tajemnicy państwowej 
i służbowej; 

25) usprawnianie organizacji, form i metod pracy podległej komórki organizacyjnej ze 
szczególnym uwzględnieniem uproszczenia procedur załatwiania spraw oraz informatyzacji 
pracy biurowej; 

26) odpowiadają za wszystkich podległych pracowników; 

27) kierownicy referatów w razie nieobecności zastępowani są przez wyznaczonych 
pracowników właściwej komórki organizacyjnej. Fakt ten umieszcza się w zakresie czynności 
pracowników oraz we wniosku o urlop, a w razie nieobecności tego pracownika, zastępstwo 
przejmuje pracownik właściwej komórki wskazany przez kierownika i ponosi przed nim 
odpowiedzialność 

28) sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych obowiązujących wg właściwości 
referatu lub samodzielnego stanowiska pracy; 

29) opracowanie w części dotyczącej swego zakresu działania, projektów progaramów zadań 
społeczno - gospodarczych Gminy oraz składanie propozycji do projektu budżetu Gminy 
i sprawozdań z wykonania; 

30) poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finanowania przedsiewzięć, w tym zadań 
inwestycyjnych Gminy, we współpracy z referatem Zamówień Publicznych, Funduszy, 
Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych; 

31) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań rzeczowych, ujętych w programach 
gospodarczych, w budżecie Gminy, uchwałach Rady i zarządzeniach oraz wynikających 
z poleceń Wójta; 

32) śledzenie planu pracy Rady i Komisji i terminowe przedkładanie odpowiednich 
materiałów pod obrady.”;

8) Dodaje się § 7a w brzmieniu: 

„§ 7a. Pracownicy nadając znak sprawy, używają symboli literowych w formie pierwszych 
liter imienia i nazwiska pracownika.”;

9) w § 8 ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 

„18) Prowadzenie prac związanych ze spisem powszechnym ludności i mieszkań.”;

10) w § 8 ust. 8 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„17) Opracowanie i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy”;

11) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zakresie księgowości budżetowej, płac, obsługi kasy i spraw oświatowych.”;

12) W § 9 ust. 1 po pkt 27 dodaje sie pkt: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
w brzmieniu: 

„28) realizacja zadań wynikających z prawa oświatowego, dla organów prowadzacych szkoły 
podstawowe i gimnazja; 
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29) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gmine Mokrsko; 

30) sporządzanie programów rozwoju oświaty i wychowania szkół i placówek oświatowych; 

31) współpraca w zakresie planowania pełnego zabezpieczenia środków finansowych dla 
pracowników oświaty w budżecie Gminy; 

32) wspieranie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

33) wspólpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami, których celem statutowym jest 
działalność edukacyjno - wychowawcza wśród dzieci i młodzieży; 

34) wspomaganie dyrektorów zespołów w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii spolecznej 
wśród dzieci i młodziedży; 

35) egzekwowanie przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli; 

36) wnioskowanie w sprawie udzielenia pomocy rodzicom nie bedących w stanie zapewnić 
dzieciom i młodzieży warunków do nauki oraz wykształcenia; 

37) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań szkół i przedszkoli prowadzonych przez 
Gmine Mokrsko; 

38) wykonywanie zarządzeń Wójta, uchwał Rady oraz wniosków Komisji Rady w zakresie 
oświaty; 

39) przygotowywanie materiałów na sesję Rady i posiedzenia Komisji oraz przygotowywanie 
projektów zarządzeń Wójta w zakresie oświaty; 

40) współpraca z urzedami, instytucjami różnego szczebla w zakresie działalności placowek 
oświatowych na terenie Gminy Mokrsko; 

41) prowadzenie postepowań administracyjnych związanych z udzielaniem pomocy 
materialnej uczniom.”;

13) w § 10 ust. 1 po pkt 18 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19) Prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku 
i jego ochronie.”;

14) w § 11 ust. 5 po pkt 11 dodaje sie pkt 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 w brzmieniu: 

„12) określanie polityki bezpieczeństwa informacji; 

13) opracowanie i aktualizacjia instrukcji ochrony danych osobowych; 

14) pełnienie roli administratora bezpieczeństwa informacji; 

15) zgłasznie do serwisu napraw telefonów stacjonarnych; 

16) szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych i ochrony danych 
osobowych; 

17) zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostepem niepowołanych osób; 

18) organizacja i zapewnienie ciagłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń siciowych; 

19) dysponowanie zasobami sieci komputerowej; administracja sieci; 

20) zabezpieczenie danych przez prowadzenie stałej archiwizacji danych.”;

15) w § 13 ust. 1 uchyla się pkt 13; 

16) w § 13 ust. 2 dodaje się pkt 17 a i b, pkt 18, 19, 20 w brzmieniu: 

„17) przeprowadzanie kontroli w zakresie: 
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a) zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników, 

b) zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych, 

18) zawiadamianie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o braku dokumentu 
świadczącego o zawarciu umowy ubezpieczenia OC rolników. 

19) naliczanie opłat za brak dokumentu świadczacego o zawarciu umowy ubezpieczenia 
budynków rolniczych 

20) Prowadzenie rejestru umów, zbywania składników majątkowych w formie umów - kupna 
- sprzedaży, umów dzierżawy, użyczenia i użytkowania, umów przekazania w użytkowanie 
wieczyste.”;

17) w § 22 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

2. Działalność kontrolna prowadzona jest w formie kontroli wewnętrznej na którą, składają się: 

1) Kontrola funkcjonalna - zarządcza; 

2) kontrola instytucjonalna - inspekcyjna. 

3. Zasady kontroli funkcjonalnej Wójt określa odrębnym zarządzeniem. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Mokrsko 

mgr Tomasz Kącki


