
ZARZĄDZENIE Nr 241/13
BURMISTRZA  TRZCIANKI

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu 
Trzcianki

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) nadaję

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY
URZĘDOWI  MIEJSKIEMU  TRZCIANKI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.  Regulamin  organizacyjny  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki,  zwany  dalej 
„regulaminem organizacyjnym”, określa w szczególności:

1/ organizację wewnętrzną Urzędu Miejskiego Trzcianki, zwanego dalej "Urzędem", 
2/  zadania referatów, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, 
3/ podział zadań pomiędzy burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza gminy  

i  skarbnika  gminy (głównego księgowego budżetu),  zwanego dalej  „skarbnikiem 
gminy”.

§  2.  Burmistrz  Trzcianki,  zwany  dalej  „burmistrzem”,  jako  organ 
wykonawczy gminy, wykonuje swoją pracę przy pomocy Urzędu.

§  3.  Urząd realizuje zadania:
1/ własne gminy,
2/ zlecone przez organy administracji rządowej, określone odrębnymi 

przepisami oraz wynikające z porozumień zawartych z tymi organami,
3/ wynikające z innych ustaw szczególnych,
4/ wynikające z zawartych porozumień komunalnych,
5/ w zakresie obsługi organów gminy Trzcianka.

§ 4.  1. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy zastępców burmistrza, 
sekretarza gminy i skarbnika gminy.

2.  Sekretarz  gminy,  w  zakresie  ustalonym  przez  burmistrza,  zapewnia 
sprawne  funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę 
Urzędu.

3. Zadania zastępców burmistrza, sekretarza gminy i skarbnika gminy określa 
burmistrz.



4.  Wykonując  wyznaczone  przez  burmistrza  zadania,  zastępcy  burmistrza, 
sekretarz  gminy,  skarbnik gminy,  główny księgowy, komendant  Straży Miejskiej, 
kierownik  Urzędu  Stanu  Cywilnego  oraz  kierownicy  referatów  zapewniają,  
w  powierzonym  im  zakresie,  kompleksowe  rozwiązywanie  problemów 
wynikających z zadań gminy i kontrolują działalność podległych im stanowisk pracy, 
realizując te zadania.

ROZDZIAŁ II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§ 5. W skład Urzędu wchodzą: 
1/ referaty:

a/ Finansowo – Budżetowy, 
b/ Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej, 
c/ Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, 
d/ Promocji, Kultury i Sportu,
e/ Spraw Społecznych,
f/ Budynków Komunalnych,
g/ Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, 

2/ komórki organizacyjne: 
a/ Biuro Obsługi Klienta,
b/ Urząd Stanu Cywilnego, 
c/ Straż Miejska, 

3/ stanowiska pracy: 
a/ kierownicze, 
b/ samodzielne.

§ 6. Liczbę pracowników na poszczególnych stanowiskach określa burmistrz.

§ 7. Stanowiskami kierowniczymi w Urzędzie są:
l/ burmistrz,
2/ zastępcy burmistrza,
3/ sekretarz gminy,
4/ skarbnik gminy,
5/ główny księgowy,
6/ kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępca, 
7/ komendant Straży Miejskiej,
8/ kierownicy referatów.

ROZDZIAŁ III
ZASADY I TRYB PRACY URZĘDU

§ 8.  1. Kierujący referatami, pracą komórek organizacyjnych oraz poszcze-
gólnymi  pracownikami są  odpowiedzialni  za  prawidłową realizację  stosownych  
do właściwości zadań, a w szczególności za:



l/ nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
2/ inicjowanie i zgodność z prawem opracowywanych projektów umów, 

decyzji, uchwał i  innych dokumentów,
3/ właściwe przyjmowanie i obsługę klientów.

2. Kierujący referatami, pracą komórek organizacyjnych oraz poszczególnymi 
pracownikami wykonują swoje zadania bezpośrednio oraz przy pomocy podległych 
pracowników. 

3.  Przy wykonywaniu zadań pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kiero-
wniczych są upoważnieni do:
l/ współdziałania z właściwymi instytucjami i jednostkami,
2/ uczestniczenia w posiedzeniach Rady Miejskiej Trzcianki i jej komisji.

§ 9.  Pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy przygoto-
wują sprawy i ponoszą odpowiedzialność za:
l/ kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z realizowanych zadań,
2/ znajomość i stosowanie przepisów prawa w powierzonych dziedzinach,
3/ przestrzeganie terminów załatwianych spraw,
4/ właściwe przyjmowanie i obsługę klientów,
5/ należyte ewidencjonowanie i przechowywanie akt, rejestrów itp. dokumentów,
6/ inicjowanie i opracowywanie projektów dokumentów.

§  10.  Pracownicy  Urzędu  ponoszą  odpowiedzialność  służbową  przed 
burmistrzem.

§ 11.  Szczegółowe obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność pracow-
ników  określają  karty  stanowisk  pracy  ustalane  przez  burmistrza,  a  przy-
gotowywane  przez  zastępców  burmistrza,  sekretarza  gminy,  skarbnika  gminy, 
komendanta Straży Miejskiej, kierownika USC oraz kierowników referatów.

§  12.  Celem  wykonania  powierzonych  zadań  referaty,  komórki 
organizacyjne  i  poszczególne  stanowiska  pracy  wykonują  zadania,  a  w szcze-
gólności:
1/  przygotowują  projekty  uchwał,  zarządzeń,  umów,  decyzji,  planów  i  innych 

dokumentów – stosownie do powierzonych zadań, 
2/ opracowują programy, prognozy, analizy, oceny oraz sprawozdania w ramach 

prowadzonych spraw, 
3/  wnioskują  i  podejmują  przedsięwzięcia  organizacyjno  -  techniczne  

i ekonomiczne w celu prawidłowego rozwoju dziedzin należących do zakresu 
czynności, 

4/  współdziałają,  w  zakresie  wykonywanych  zadań,  z  innymi  komórkami 
Urzędu oraz z innymi jednostkami i instytucjami,

5/ opracowują propozycje odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych oraz skargi 
i wnioski klientów, 

6/  prowadzą zbiór przepisów dot. zakresu czynności, dbają o ciągłe dokształcanie 
się, 



7/  usprawniają organizację, metody i formy pracy, 
8/  współdziałają z organami administracji rządowej,
9/  współpracują  z  Samorządowym Kolegium Odwoławczym,  gminnymi  jed-

nostkami organizacyjnymi oraz organami jednostek pomocniczych gminy,
10/  realizują uchwały Rady Miejskiej Trzcianki oraz zarządzenia burmistrza,
11/ przygotowują materiały niezbędne do wyłonienia dostawców i wykonawców gmin-

nych zamówień publicznych,
12/  udostępniają informacje publiczne,
13/ chronią informacje niejawne.

§  13.  1.  Czynności  kancelaryjne  w  Urzędzie  i  obieg  korespondencji 
reguluje instrukcja kancelaryjna.

2.  Obieg korespondencji niejawnej określa odrębna instrukcja.
3.  Obowiązujące  zarządzenia  wewnętrzne  i  informacje  są  podawane  

do wiadomości pracowników w formie elektronicznej.

§  14.  Czynności  o  charakterze  przygotowawczym  i  techniczno  – 
kancelaryjne  wykonywane  są  na  poszczególnych  stanowiskach  we  własnym 
zakresie.

§ 15. W celu właściwego przekazu informacji oraz zawiadamiania klientów
o zasadach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu znajdują się:
1/ Biuro Obsługi Klienta oraz tablica ogłoszeń urzędowych,
2/  informacje  o  godzinach  urzędowania  i  dniach  przyjęć  klientów  przez 

burmistrza w sprawach skarg i wniosków, 
3/  tablica  informacyjna  o  rozmieszczeniu  stanowisk  pracy  w  Urzędzie  oraz 

tabliczki  obok lokali  biurowych  wyszczególniające  nazwisko  i  imię 
pracownika oraz stanowisko służbowe.

ROZDZIAŁ IV
PODSTAWOWE  ZADANIA  REFERATÓW, KOMÓREK 

ORGANIZACYJNYCH  I  STANOWISK  PRACY

§  16.  Do  zadań  Referatu  Finansowo  –  Budżetowego  należy  
w szczególności:
1/ opracowywanie projektu budżetu gminy,
2/  analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie 

w celu racjonalnego dysponowania środkami, 
3/ zapewnianie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi 

i zasilającymi, 
4/  dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych,
5/  prowadzenie poboru, egzekucji i kontroli podatków i opłat lokalnych, 
6/  nadzór  i  kontrola  nad działalnością  finansową podległych gminie  jednostek 

organizacyjnych,
7/  prowadzenie spraw z zakresu funduszy celowych, 



8/ opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego, 
9/  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi 

oraz innymi instytucjami,
10/  prowadzenie obsługi kasowej i księgowości Urzędu, 
11/  ewidencjonowanie majątku gminy, 
12/  prowadzenie  ogółu  spraw  z  zakresu  wynagrodzeń,  ubezpieczeń  społecznych  

i ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 17. Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 
Komunalnej, należą w szczególności sprawy z zakresu:
1/ techniczno – inwestycyjnego, w tym:

a/  zapewnianie  prawidłowego  funkcjonowania  oraz  rozbudowy  systemów 
inżynieryjnych i  usług  komunalnych  oraz  współpraca  z  jednostkami 
organizacyjnymi w tym zakresie, 

b/  efektywne  wykorzystywanie  środków  finansowych  przeznaczonych  na 
zadania remontowo - budowlane i modernizacyjne, 

c/ koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych o znaczeniu 
lokalnym i  zapewnianie  prawidłowego  przebiegu  realizacji  zadań  w  tym 
zakresie, 

d/  prowadzenie spraw związanych z zakładaniem cmentarzy komunalnych, 
e/  przygotowywanie  dokumentacji  w  zakresie  infrastruktury  terenów  pod 

budownictwo mieszkaniowe przy współdziałaniu z właściwymi organami, 
f/  konstruowanie programów gospodarczych, 
g/  prowadzenie  spraw  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem 

chodników oraz dróg miejskich i gminnych, 
h/  nadzorowanie  właściwego  oznakowania  dróg  i  ulic  oraz  umieszczania

i utrzymania tabliczek z nazwami ulic, 
i/ współdziałanie z właściwymi organami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu na drogach lokalnych na  terenie  gminy Trzcianka oraz przejazdach 
kolejowych, 

j/ wnioskowanie o zaliczenie dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych 
klasyfikacji, 

k/ opracowywanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
l/  prowadzenie kontroli stanu technicznego dróg, chodników, pasów drogowych 

na terenie gminy,
ł/  zapewnianie prawidłowego zimowego utrzymania dróg gminnych,
m/ zarządzanie przystankami autobusowymi oraz prowadzenie ich ewidencji,

2/  planowania  przestrzennego,  architektury  i  budownictwa  oraz  gospodarki 
gruntami, w tym: 

a/  opracowywanie materiałów do planów zagospodarowania przestrzennego,
b/ przygotowywanie dokumentów poprzedzających wydanie decyzji  o wa-

runkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu 
publicznego,

c/  podejmowanie stosownych działań w zakresie ochrony dóbr kultury, 
d/  dbanie o ład architektoniczny i estetykę miasta, 



e/  prowadzenie  spraw  związanych  z  gospodarowaniem  gminnym  zasobem 
nieruchomości,

3/  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:
a/ ustalanie kierunków rozwoju sieci  (przewodów wodociągowych i kana-

lizacyjnych)  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  i  w  miejscowych  planach  zagospodarowania 
przestrzennego,

b/  regularne  informowanie  mieszkańców  o  jakości  wody  przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi,

c/  dokonywanie  wstępnej  analizy,  opracowywanych przez  spółkę  gminną, 
projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  regulaminu 
dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków,  wieloletnich  planów 
rozwoju i modernizacji urządzeń, taryf za wodę,

4/ zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym:
a/  kompletowanie  i  weryfikowanie  materiałów  źródłowych,  stanowiących 

podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych,

b/  udzielanie  wyjaśnień  pracownikom  Urzędu  przy  opracowywaniu 
materiałów źródłowych,

c/ opracowywanie i aktualizacja planu zamówień publicznych,
d/ prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
e/ opracowywanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawie powoływania 

komisji  do  przeprowadzania  postępowań  o  udzielanie  zamówień  pub-
licznych,

f/ publikowanie ogłoszeń,
g/ prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
h/ sporządzanie rocznych sprawozdań z zamówień publicznych,
i/  rozpatrywanie  odwołań  i  protestów  oraz  występowanie  w  imieniu 

zamawiającego do Urzędu Zamówień Publicznych,
j/ przedstawianie burmistrzowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzu-

cenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,
k/ występowanie z wnioskiem do burmistrza o unieważnienie prowadzonego 

postępowania,
l/ udzielanie porad merytorycznym pracownikom jednostek organizacyjnych 

gminy  Trzcianka  w  zakresie  stosowania  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych,

ł/ pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł funduszy Unii Europejskiej 
lub z zewnętrznych źródeł krajowych poprzez:
- uzyskiwanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby wniosków 

o dofinan-sowanie,
- opracowywanie  i  składanie  wniosków o dofinansowanie  w 

odpo-wiednich instytucjach,
- koordynowanie działań związanych z  zawarciem umowy o 

dofinan-sowanie,



- przygotowywanie  i  składanie  raportów  rzeczowo  - 
finansowych  
z realizacji projektów,

5/ sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,
6/ ewidencji mienia komunalnego.

§ 18. Do zadań Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Wsi, należą w szczególności sprawy z zakresu:
1/ ochrony środowiska, w tym:

a/ prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach,
b/  przygotowywanie  projektów  uchwał  w  zakresie  ochrony  środowiska,  

w tym w sprawie ustanowienia ograniczenia, co do czasu funkcjonowania 
instalacji  lub korzystania z urządzeń,  z których emitowany hałas może 
negatywnie oddziaływać na środowisko i Programu Ochrony Środowiska,

c/  przeprowadzanie  kontroli  przestrzegania  i  stosowania  przepisów  
o  ochronie  środowiska  w  zakresie  objętym  właściwością  gminy  oraz 
wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych, 

d/ udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się 
w posiadaniu gminy,

e/  zbieranie,  sporządzanie  i  przekazywanie  informacji  o  rodzaju,  ilości  
i  miejscach  występowania  substancji  stwarzających  zagrożenie  dla 
środowiska,

f/  prowadzenie edukacji ekologicznej,
g/  prowadzenie  postępowań  i  opracowywanie  projektów  decyzji  nakazu-

jących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub 
wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,

h/ przygotowywanie propozycji decyzji zatwierdzających ugody właścicieli 
gruntów ustalające zmiany stanu wody na gruncie,

i/ współdziałanie ze spółkami wodnymi przy określaniu potrzeb konserwacji 
urządzeń melioracyjnych,

j/  prowadzenie  działań  zapobiegających  bezdomności  zwierząt  oraz 
zapewnianie zbierania zwłok bezdomnych zwierząt,

k/  współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  inspekcją  weteryna-
ryjną w zakresie ochrony zwierząt i zapobiegania chorobom zakaźnym,

l/  opracowywanie  projektów  zezwoleń  na  prowadzenie  hodowli  lub 
utrzymanie psów rasy agresywnej,

ł/  przygotowywanie  projektów  zezwoleń  na  prowadzenie  schronisk  dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
i ich części,

m/ współpraca z zarządcami obwodów łowieckich pod kątem opiniowania 
planów łowieckich i dzierżaw obwodów, prowadzenie mediacji w sprawie 
szkód łowieckich,



n/ realizowanie zadań z zakresu cmentarnictwa, tj. opracowywanie projektu 
regulaminu  cmentarzy  komunalnych,  współpraca  z  administratorami 
cmentarzy komunalnych, sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami 
wojennymi,

o/ przyjmowanie zeznań świadków, w celu poświadczenia lat pracy w gospo-
darstwie rolnym dla celów emerytalnych,

2/ rolnictwa i gospodarki gruntami rolnymi, w tym:
a/  przygotowywanie  gruntów  do  dzierżawy  i  zbycia,  w  tym  projektów 

uchwał, zarządzeń i ogłoszeń,
b/  prowadzenie ewidencji sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych,
c/  obsługa  administracyjna  komisji  przetargowej  na  dzierżawę  i  zbycie 

gruntów rolnych,
d/  organizowanie  konkursów  Piękna  Wieś  i  Najładniejszy  Wieniec 

Dożynkowy,
e/ organizowanie cyklicznych spotkań z sołtysami oraz zapewnianie obsługi 

administracyjnej tych spotkań,
f/  przygotowywanie projektu budżetu  oraz zmian  do budżetu,  w oparciu  

o otrzymane propozycje wydatków jednostek pomocniczych w zakresie 
funduszu sołeckiego,

g/  rozliczanie  budżetów  jednostek  pomocniczych,  w  tym  funduszu 
sołeckiego,

h/  uczestniczenie  w posiedzeniach zebrań wiejskich  oraz przechowywanie 
dokumentacji z tych zebrań,

i/  pomoc  w  przeprowadzaniu  wyborów  do  izb  rolniczych  oraz  prze-
prowadzanie powszechnych spisów rolnych,

j/ opracowywanie projektów zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych 
oraz prowadzenie nadzoru nad tymi uprawami,

k/ szacowanie strat w uprawach rolnych powstałych na skutek klęsk żywio-
łowych,

l/ poświadczanie oświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospo-
darstwa rolnego,

3/ utrzymania zieleni, w tym:
a/  projektowanie  oraz  planowanie  w  zakresie  architektury  zieleni  

i krajobrazu,
b/  utrzymywanie  aktualnych  oraz  wnioskowanie  o  utworzenie  nowych 

terenów zieleni na terenie gminy,
c/ koordynowanie prac w zakresie utrzymania zieleni komunalnej, takich jak 

nasadzenia, pielęgnacja, cięcia pielęgnacyjne, usunięcia drzew i krzewów,
d/  prowadzenie  postępowań  administracyjnych  związanych  z  usunięciem 

drzew i krzewów,
e/  prowadzenie  doraźnej  kontroli  przestrzegania  przepisów  o  ochronie 

przyrody,  w szczególności  w  zakresie  niszczenia  terenów zieleni  oraz 
zadrzewień, naliczanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia 
i zniszczenie zieleni,

f/  prowadzenie nadzoru nad lasami komunalnymi,



g/  przygotowywanie  projektów  uchwał  dotyczących  ustanowienia  form 
ochrony przyrody,

h/  uzgadnianie  projektu  rozporządzenia  wojewody  w  sprawie  obszaru 
chronionego krajobrazu,

i/  opiniowanie  projektu  listy  obszarów  Natura  2000  oraz  uzgadnianie 
projektu planu ochrony tego obszaru,

j/ przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu 
lasów za ochronne,

4/ gospodarki odpadami, w tym:
a/  prowadzenie  gospodarki  odpadami  komunalnymi,  zgodnie  z  przyjętym 

systemem i objęcie nim wszystkich właścicieli nieruchomości,
b/ nadzór nad działalnością podmiotów odbierających odpady komunalne  

i Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów,
c/ nadzór nad składowiskiem odpadów komunalnych w Trzciance do czasu 

zakończenia  rekultywacji  oraz  prowadzenie  monitoringu  zamkniętego 
składowiska,

d/ przygotowywanie projektów opinii wojewódzkiego i powiatowego planu 
gospodarki odpadami,

e/ opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
f/  opiniowanie  działalności  w  zakresie  odzysku  lub  unieszkodliwiania 

odpadów,
g/  prowadzenie  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych,  przydomowych 

oczyszczalni  ścieków  oraz  umów  zawartych  na  odbieranie  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości,

h/ przygotowywanie projektów zezwoleń i prowadzenie ewidencji wydanych 
zezwoleń  dla  przedsiębiorców  prowadzących  działalność  w  zakresie 
opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości 
ciekłych, 

i/  prowadzenie  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

j/  prowadzenie edukacji  i  udostępnianie informacji  na stronie internetowej 
www.eko.trzcianka.pl w  zakresie  prawidłowej  gospodarki  odpadami  
i segregacji odpadów, 

k/  przygotowywanie  analiz,  kalkulacji  i  prognoz  związanych  z  systemem 
gospodarki odpadami,

l/ nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych 
z utrzymaniem czystości i porządku, 

ł/  koordynowanie  i  prowadzenie  spraw  z  zakresu  utrzymania  czystości 
terenów publicznych,

5/ poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w tym:

a/ dekretowanie wnoszonej w gotówce opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

b/  prowadzenie  postępowania  kontrolnego  wnoszenia  opłaty  za  gospo-
darowanie odpadami komunalnymi,

http://www.ekotrzcianka.pl/


c/  prowadzenie  postępowania  zabezpieczającego  i  przygotowywanie 
projektów decyzji dotyczących wykonania obowiązku,

d/  przygotowywanie  projektów  decyzji  w  sprawie  odroczenia  terminu 
złożenia  deklaracji,  rozłożenia  na  raty  należności  lub  zaległości, 
umorzenia opłaty w części albo w całości oraz postanowień o zaliczeniu 
wpłaty,

e/  prowadzenie  postępowania  egzekucyjnego zmierzającego do przymuso-
wego  ściągnięcia  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi.

§  19.  Do  zadań  Referatu  Promocji,  Kultury  i  Sportu,  należą  
w szczególności sprawy z zakresu:
1/ promocji, w tym: 

a/  prowadzenie spraw burmistrza związanych z reprezentowaniem gminy,
b/ opracowywanie materiałów promujących gminę, 
c/ opracowywanie kalendarzy imprez,
d/ redagowanie i wydawanie informatora samorządowego,
e/ administrowanie oficjalnymi stronami internetowymi gminy Trzcianka,
f/ udostępnianie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zwanym dalej „BIP”,
g/  koordynowanie  działań  związanych  z  udostępnianiem  informacji  pub-

licznych w BIP,
h/  przekazywanie  właściwemu  ministrowi  informacji  niezbędnych  do 

zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie o zmianach  
w treści tych informacji, 

i/ współpraca z administratorem technicznym BIP, 
j/ współpraca ze środkami masowego przekazu, 
k/  organizowanie  i  udział  w  wystawach,  targach  i  konferencjach  dot. 

promocji gminy,
l/ współpraca z ościennymi gminami oraz miastami partnerskimi, 
ł/ współpraca z podmiotami gospodarczymi i turystycznymi,
m/ ewidencjonowanie obiektów hotelarskich i agroturystycznych, 
n/ inicjowanie rozwoju usług turystycznych, 
o/ realizowanie zadań związanych z członkostwem w Unii Europejskiej,
p/  pozyskiwanie  informacji  i  środków  finansowych  na  różnego  rodzaju 

działania promocyjne, 
r/  prowadzenie  spraw  związanych  z  przyznawaniem  nagród  i  wyróżnień 

burmistrza,
2/ kultury, w tym: 

a/  wspieranie  działań  mających  na  celu  rozpowszechnianie  przedsięwzięć 
kulturalnych, 

b/ współorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, 
c/ koordynowanie oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością 

instytucji  kultury;  inicjowanie  określonych  działań  i  uzgadnianie 
kierunków oraz form ich realizacji,



d/ udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej w zakresie imprez kultu-
ralnych  przygotowywanych  przez  stowarzyszenia,  kluby,  jednostki 
kultury, itp., 

e/  opracowywanie  projektów  decyzji  na  organizację  imprez  kulturalno  – 
artystycznych oraz imprez masowych,

f/ prowadzenie rejestru instytucji kultury,
g/ koordynowanie spraw związanych z dysponowaniem symbolami miasta, 
h/ przygotowywanie listów gratulacyjnych i dyplomów okolicznościowych, 

3/ sportu, w tym:  
a/ opracowywanie projektów gminnych programów współpracy z organiza-

cjami pozarządowymi, 
b/  współpraca  z  klubami  sportowymi  i  stowarzyszeniami  działającymi  na 

terenie gminy Trzcianka, 
c/ realizowanie zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji  

na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
d/ koordynowanie zadań związanych z zatrudnianiem animatorów sportu, 
e/ współorganizowanie imprez sportowych na terenie gminy, 
f/ monitorowanie eksploatacji hali widowiskowo – sportowej, 
g/ administrowanie miejscami przeznaczonymi do kąpieli oraz zapewnianie 

bezpieczeństwa kąpiącym,
h/ koordynowanie zadań pozalekcyjnych,
i/  administrowanie  siłownią,  boiskami  sportowymi,  kortami  tenisowymi, 

plażami i campingiem, 
j/  utrzymywanie  czystości  i  porządku  na  terenie  administrowanym  przez 

referat.

§ 20. Do zadań Referatu Spraw Społecznych, należą w szczególności 
sprawy z zakresu:             
1/ dodatków mieszkaniowych, w tym:

a/  przygotowywanie projektów decyzji dot. dodatków mieszkaniowych,
b/  bieżąca  współpraca  z  zarządcami  i  właścicielami  zasobów  mieszka-

niowych w zakresie  prawidłowości  danych zawartych w deklaracjach  
i wnioskach,

c/  kontrolowanie  prawidłowości  dokonywania  opłat  czynszowych  w  sto-
sunku do osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe,

d/ zlecanie przeprowadzania wywiadów środowiskowych,
2/ zryczałtowanego dodatku energetycznego, w tym:  

a/  prowadzenie  postępowań  administracyjnych  w  sprawie  przyznawania 
dodatku energetycznego,

b/ przygotowywanie projektów decyzji dot. dodatku energetycznego.
3/ świadczeń rodzinnych, w tym:  

a/  prowadzenie  postępowań  administracyjnych  w  sprawie  przyznawania 
zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków, z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,



- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego, 
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

b/  prowadzenie  postępowań  administracyjnych  w  sprawie  przyznawania 
świadczeń  opiekuńczych,  tj.  zasiłków  pielęgnacyjnych,  świadczeń 
pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych,

c/  prowadzenie  postępowań  administracyjnych  w  sprawie  przyznawania 
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

d/ egzekucja świadczeń nienależnie pobranych,
4/ funduszu alimentacyjnego, w tym:

a/ prowadzenie  postępowań administracyjnych  w  sprawie  przyznawania 
świadczeń alimentacyjnych,

b/ egzekucja świadczeń nienależnie pobranych,
c/ podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

5/ opieki zdrowotnej,
6/ opieki społecznej.

§  21.  Do  zadań  Referatu  Budynków  Komunalnych  należy  
w szczególności:
1/ administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz sprawowanie 

nadzoru  w  zakresie  prawidłowego  stanu  technicznego  budynków  komu-
nalnych, tj. mieszkaniowych i użyteczności publicznej,

2/  efektywne  wykorzystywanie  środków  finansowych  przeznaczonych  na 
zadania remontowo-budowlane i modernizacyjne budynków komunalnych,

3/  koordynowanie  wykonawstwa  remontów  budynków  komunalnych,  
tj.  w  szczególności  szkół,  przedszkoli,  strażnic  OSP  i  Urzędu  oraz 
zapewnianie ich prawidłowego przebiegu,

4/   konstruowanie programów gospodarczych,
5/  opracowywanie planów remontów budynków komunalnych,
6/  prowadzenie gospodarki  lokalami  mieszkalnymi  i  użytkowymi,  będącymi  

w zasobach komunalnych,
7/  załatwianie spraw dotyczących przydziału i zamiany lokali,
8/  zapewnianie  czasowego  zakwaterowania  osobom zwolnionym z  zakładów 

karnych,
9/  przygotowywanie  propozycji  decyzji  dotyczących  zajęcia  na  okres 

przejściowy, celem zakwaterowania sił zbrojnych, budynków, pomieszczeń 
i terenów oraz opracowywanie projektów decyzji o odszkodowaniu w tych 
sprawach,

10/ prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli 
lokalowej,

11/  prowadzenie windykacji należności czynszowych,
12/  rozliczanie  należności  z  tytułu  najmu  lokali  mieszkalnych,  użytkowych  

i gospodarczych,



13/ przeprowadzanie oceny stanu technicznego placów zabaw i utrzymywanie ich 

w należytym stanie technicznym,
14/ nadzór nad przestrzeganiem regulaminu targowiska przez sprzedających,
15/ naliczanie i pobieranie opłaty targowej,
16/ rozliczanie zużycia mediów.

§ 22. Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, 
należą w szczególności sprawy z zakresu:
l/ organizacyjnego, w tym:

a/  zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
b/ zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjono-

waniem Urzędu,
c/ zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa, 
d/ prowadzenie spraw osobowych, organizowanie szkoleń dla pracowników,
e/ organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie 

użytecznych,
f/ nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków, 
g/  zapewnienie prawidłowej obsługi klientów Urzędu, 
h/ obsługa administracyjna burmistrza oraz Rady Miejskiej Trzcianki i jej komisji,
i/  przygotowywanie  wyborów  do  rady  gminy,  rady  powiatu  i  sejmiku 

województwa, Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Euro-
pejskiego, ławników, organów jednostek pomocniczych gminy, referendów,

j/  przeprowadzanie powszechnych spisów ludności i mieszkań,
k/ prowadzenie i nadzór nad elektronicznym systemem obiegu dokumentów,

2/ spraw obywatelskich, w tym: 
a/ współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie przewidzianym 

przepisami prawa,
b/ wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
c/ prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów 

wyborców, 
d/  opracowywanie  materiałów  poprzedzających  wydanie  decyzji  admini-

stracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
e/ udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru Pesel oraz 

ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
f/ opracowywanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych,
g/ dokonywanie kontroli  dokumentacji  związanej z przeprowadzaniem zbiórek 

publicznych, 
h/ prowadzenie spraw związanych z organizacją zgromadzeń,
i/ realizowanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji, 

3/ wojskowości i obrony cywilnej, w tym:
a/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku 

obrony,
b/ branie udziału w przygotowywaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
c/ przygotowywanie projektów decyzji w sprawach indywidualnych żołnierzy,



d/ koordynowanie akcją kurierską,
e/ przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń rzeczowych i osobistych na 

rzecz obronności,
f/ prowadzenie nadzoru nad utrzymywaniem systemu alarmowego w sprawności 

technicznej,
g/ aktualizowanie bazy danych obrony cywilnej,
h/  koordynowanie spraw z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
i/  sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem i konserwacją sprzętu Obrony 

Cywilnej,
j/ prowadzenie spraw Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie planowania  

i realizacji budżetu, badań lekarskich i psychologicznych, szkoleń, itp.,
4/ administracyjno – gospodarczego, w tym: 

a/  utrzymanie budynku Urzędu,
b/ realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
c/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
d/ prowadzenie archiwum, w tym przyjmowanie i udostępnianie akt z archiwum,
e/ zabezpieczanie materiałów biurowych, środków czystości oraz urządzeń 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
5/ ewidencji działalności gospodarczej, w tym: 

a/  prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, 
b/ prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ich cofaniem i wygaszaniem,
c/ prowadzenie spraw z zakresu krajowego drogowego przewozu osób,

6/ obsługi informatycznej, w tym: 
a/ utrzymywanie w sprawności technicznej sieci komputerowej,
b/ doradztwo eksploatacyjne,
c/ archiwizowanie danych,
d/ aktualizowanie oprogramowania,
e/ współpraca z autorami oprogramowania,
f/ pełnienie roli i zadań administratora bezpieczeństwa informacji,
g/  opracowanie  i  nadzór  nad  przestrzeganiem  instrukcji  przy  przetwarzaniu 

danych osobowych,
h/ przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej.

§ 23. Do zadań Biura Obsługi Klienta należy w szczególności:
1/  udzielanie informacji klientom Urzędu,
2/  przyjmowanie korespondencji kierowanej do Urzędu i jej rejestracja 

w ramach elektronicznego obiegu dokumentów,
3/  przekazywanie korespondencji do realizacji zgodnie z dekretacją,
4/  obsługiwanie kserokopiarek oraz centrali telefonicznej,
5/  wysyłanie korespondencji,
6/  wydawanie  korespondencji  gońcom,  zgodnie  z  ustalonym  podziałem 

terytorialnym miasta oraz rozliczanie dostarczonej korespondencji,
7/  wydawanie korespondencji awizowanej,



8/ zamieszczanie informacji, pism, obwieszczeń, komunikatów itp. materiałów 
własnych oraz zewnętrznych na tablicach informacyjnych Urzędu; prowa-
dzenie ich ewidencji.

§ 24. Urząd Stanu Cywilnego, w szczególności wykonuje zadania:
1/ określone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego i konkordacie zawartym 

między Stolicą Apostolską, a Rzecząpospolitą Polską, 
2/ wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

§  25.  Straż  Miejska, wykonuje  zadania wynikające  m.in.  z  ustawy  o 
strażach  gminnych,  aktów  prawa  miejscowego  oraz  zadania  określone  przez 
burmistrza,
a w szczególności: 

1/ zapewnia spokój i porządek w miejscach publicznych, 
2/czuwa nad porządkiem i dokonuje kontroli ruchu drogowego - w zakresie 

określonym w przepisach o ruchu drogowym, 
3/  współdziała  z  właściwymi  podmiotami  w  zakresie  ratowania  życia  

i  zdrowia obywateli,  pomocy  w usuwaniu  awarii  technicznych i  skutków 
klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 

4/ zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem do momentu przybycia właściwych 
służb, 

5/ chroni obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej, 
6/  współdziała  z  organizatorami  i  innymi  służbami  w  ochronie  porządku 

podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 
7/  konwojuje  dokumenty,  przedmioty  wartościowe  lub  wartości  pieniężne  na 

potrzeby gminy.

§ 26. Radca prawny, wykonuje zadania wynikające z ustawy o radcach 
prawnych, a w szczególności:
1/ świadczy pomoc prawną dla Urzędu, w tym:

a/ udziela porad prawnych,
b/ sporządza opinie prawne,

2/ opracowuje projekty aktów prawnych,
3/ reprezentuje gminę przed sądami i urzędami.

§  27.  Do  zadań  na  stanowisku  ds.  kontroli  wewnętrznej  należy  
w szczególności:
1/  przygotowywanie projektów planów kontroli  w Urzędzie  i  gminnych jed-

nostkach  organizacyjnych  oraz  przygotowywanie  sprawozdań  z  realizacji 
tych planów, 

2/ przeprowadzanie kontroli corocznie i zgodnie z planem,
3/  kontrola  bieżąca  dotacji  otrzymywanych  z  budżetu  gminy  przez  inne 

podmioty,
4/ przeprowadzanie kontroli i badań doraźnych zlecanych przez burmistrza,



5/  sporządzanie  dokumentacji  z  przeprowadzonych  kontroli,  opracowywanie 
projektów  zaleceń  pokontrolnych  burmistrza  oraz  projektów  wystąpień  
do  Rzecznika  Dyscypliny  Finansów  Publicznych  oraz  innych  organów 
ścigania i kontroli,

6/  monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
7/ koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez referaty Urzędu  

i gminnych jednostek organizacyjnych,
8/  udzielanie  kontrolowanym w  toku  kontroli  instruktażu,  bieżących  porad  

i konsultacji,
9/  współpraca  z  organami  kontroli  zewnętrznej,  podejmowanie  czynności 

zapewniających wykonanie zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniach 
tych organów.

§ 28.  Do zadań na stanowisku  ds.  organizacyjnych oświaty  należy  
w szczególności:
1/  koordynowanie i nadzorowanie działalności placówek oświatowych, 
2/  koordynowanie  działań  związanych  z  przygotowywaniem i  przeprowadzaniem 

konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
3/ opracowywanie dokumentów związanych z nadawaniem stopnia awansu zawo-

dowego  nauczycielom,  w  tym  powoływaniem  komisji  egzaminacyjnych  dla 
nauczycieli  ubiegających  się  o  awans  zawodowy  na  stopień  nauczyciela 
mianowanego,

4/ organizowanie dowozu dzieci do szkół, 
5/ realizowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku  

do lat 3,
6/  opracowywanie corocznych raportów o stanie oświaty,
7/  analizowanie  arkuszy  organizacyjnych  szkół  i  przedszkoli  przed  zatwier-

dzeniem ich przez burmistrza,
8/  prowadzenie  spraw z  zakresu  zakładania,  przekształcania  i   likwidowania 

gminnych jednostek oświatowych oraz żłobków,
9/  kształtowanie sieci gminnych jednostek oświatowych,

10/ zapewnianie dzieciom miejsca w przedszkolu ze względu na obowiązkowe 
roczne przygotowanie przedszkolne,

11/  współdziałanie  z  organem  nadzoru  pedagogicznego  przy  ocenianiu 
dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

12/  kontrolowanie  realizacji  obowiązku  szkolnego,  w  tym  prowadzenie 
postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,

13/ prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników,

14/  prowadzenie, w formie elektronicznej, bazy danych oświatowych.

§  29.  Do  zadań  z  zakresu  ochrony  informacji  niejawnych  należy  
w szczególności:
1/  prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,



2/ zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej jednostki 
organizacyjnej,

3/  szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 30.  Symbole  używane przy  znakowaniu  akt  w zakresie  poszczególnych 
spraw przez:
1/ Referat Finansowo – Budżetowy - FN,
2/ Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej - RPI,
3/ Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi - ROL,
4/ Referat Promocji, Kultury i Sportu - RPK,
5/ Referat Spraw Społecznych - RSS,
6/ Referat Budynków Komunalnych - RBK,
7/ Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OR,
8/ komórki organizacyjne: 

a/ Biuro Obsługi Klienta - BOK,
b/ Urząd Stanu Cywilnego - USC,
c/ Straż Miejską - SM,

9/ radcę prawnego - RP,
10/ stanowisko ds. kontroli wewnętrznej - KW,
11/ stanowisko ds. organizacyjnych oświaty - OS,
12/ pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - IN.

§ 31. Załączniki do regulaminu organizacyjnego określają:
1/ godziny urzędowania - załącznik nr l,
2/ organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw 

klientów w Urzędzie - załącznik nr 2, 
3/ podział zadań i kompetencji pomiędzy burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza 

gminy i skarbnika gminy - głównego księgowego budżetu - załącznik nr 3, 
4/ zasady podpisywania pism i decyzji - załącznik nr 4, 
5/ schemat struktury organizacyjnej Urzędu - załącznik nr 5, 
6/ strukturę stanowisk - załącznik nr 6.

ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  32.  Traci  moc  zarządzenie  Nr  72/10  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  
8  czerwca  2010r.  w  sprawie  nadania  regulaminu  organizacyjnego  Urzędowi 
Miejskiemu Trzcianki.

§ 33. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 34. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania, z mocą od 1 stycznia 
2014r.



Załącznik nr 1
do regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego Trzcianki

 

Godziny urzędowania

1. Godziny urzędowania Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego:
a/ poniedziałek - środa - od 730 do 1530,
b/ czwartek - od 730 do 1630,
c/ piątek - od 730 do 1430.

2.  Urząd  Stanu  Cywilnego  udziela  ślubów  także  w  święta  i  dni  wolne  
od pracy.

3. Pracownicy Urzędu przyjmują klientów w godzinach urzędowania.



Załącznik nr 2
do regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego Trzcianki

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 
indywidualnych spraw klientów w Urzędzie

§  1.  1. Indywidualne  sprawy  klientów  załatwiane  są  w  terminach 
określonych  w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego i innych przepisach 
szczególnych.

2.  Pracownicy  Urzędu  są  zobowiązani  do  sprawnego  i  rzetelnego 
rozpatrywania  indywidualnych  spraw  klientów,  kierując  się  przepisami  prawa 
oraz  zasadami  współżycia  społecznego,  ponosząc  odpowiedzialność  
za  terminowe  i  prawidłowe  załatwianie  indywidualnych  spraw,  zgodnie  
z ustalonymi zakresami obowiązków.

3.  Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej w zakresie 
powierzonych  zadań wykonują z urzędu: zastępcy burmistrza, sekretarz gminy, 
skarbnik gminy, kierownicy referatów,  komendant Straży Miejskiej, kierownik USC.

4.  Kontrole  i  koordynację  działań w zakresie  załatwiania  skarg i  wniosków 
sprawuje sekretarz gminy przy współudziale pracownika ds. organizacyjnych.

§  2.  1. Ogólne  zasady  postępowania  ze  sprawami  wniesionymi  przez 
klientów określa w szczególności ustawa Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
instrukcja kancelaryjna.

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

3. Komórka właściwa do spraw organizacyjnych prowadzi centralny rejestr 
skarg  wpływających do Urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie przyjęć klientów 
przez burmistrza, zastępców burmistrza i sekretarza gminy.

§ 3. 1. Pracownicy obsługujący klientów zobowiązani są do: 
l/  udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania 

treści obowiązujących przepisów,
2/  rozstrzygania sprawy, w miarę możliwości bezzwłocznie, a gdy nie jest to możliwe - 

do określania terminu jej załatwienia, 
3/   informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,
4/ powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy - w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności, 
5/  informowania  o  przysługujących  środkach  odwoławczych  lub  środkach 

zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.



2.  Klienci mają  prawo uzyskiwać  informacje  w formie  pisemnej,  ustnej, 
telefonicznej lub elektronicznej.

§ 4. W sprawach skarg i wniosków:
1/ burmistrz przyjmuje klientów w poniedziałki, w godzinach od 1400 do 1600,
2/  zastępca burmistrza przyjmuje klientów w poniedziałki, w godzinach od 1200 do 1600,
3/  sekretarz  gminy  przyjmuje  klientów  każdego  dnia,  w  ramach  swoich 

możliwości czasowych.



Załącznik nr 3
do regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego Trzcianki

Podział zadań i kompetencji pomiędzy burmistrza, zastępców burmistrza, 
sekretarza gminy i skarbnika gminy

§  1.  1.  Pracą  Urzędu  kieruje  burmistrz  na  zasadzie  jednoosobowego 
kierownictwa,  ponosząc  odpowiedzialność  za  efektywność  pracy  oraz 
zapewniając warunki do sprawnego, praworządnego i efektywnego funkcjonowania 
Urzędu.

2.  Burmistrzowi  podlegają  bezpośrednio  i  są  przez  niego nadzorowani 
pracownicy: 
1/ zastępcy burmistrza, 
2/ sekretarz gminy, 
3/ skarbnik gminy, 
4/ radca prawny, 
5/ kierownik USC, 
6/ komendant Straży Miejskiej, 
7/ kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej,
8/ kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi,
9/ kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu,

10/ kierownik Referatu Budynków Komunalnych,
11/ pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
12/ do spraw kontroli wewnętrznej.

§  2.  1. Zastępcy  burmistrza  zastępują  burmistrza  w  razie  jego 
nieobecności.

2. I zastępca  burmistrza w szczególności:
1/ pełni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Referat Spraw Społecznych 

oraz samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych oświaty,
2/  współpracuje z Pilskim Bankiem Żywności.

3. Zastępcy burmistrza reprezentują interesy gminy w spółkach.

§  3.  1. Sekretarz  gminy  zastępuje  burmistrza,  w  razie  niemożności 
wykonywania zadań przez burmistrza lub zastępców burmistrza, na podstawie 
upoważnień udzielonych przez burmistrza.

2. Sekretarz gminy nadzoruje w szczególności zadania realizowane przez 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

§ 4. 1. Skarbnik gminy:
1/ zajmuje się sprawami ekonomiczno – finansowymi gminy,
2/ pełni funkcję kontrolną w zakresie gospodarki finansowej.



2. Skarbnik gminy nadzoruje w szczególności realizację zadań w zakresie:
1/ utrzymania równowagi budżetowej,
2/ wymiaru, poboru i egzekucji należności z tytułu podatków i opłat,
3/ wykorzystania funduszy celowych,
4/ księgowości Urzędu,
5/ obsługi kasy.



Załącznik nr 4
do regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego Trzcianki

Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 1. Burmistrz podpisuje osobiście: 
l/  decyzje, zarządzenia oraz zarządzenia kierownika Urzędu,
2/  dokumenty kierowane do organów administracji samorządowej i rządowej, 
3/  pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych, 
4/  odpowiedzi na wnioski i postulaty posłów, senatorów i radnych, 
5/  odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych pracowników, 
6/  pisma zastrzeżone do podpisu burmistrza odrębnymi przepisami lub mające, ze 

względu na swój charakter, szczególne znaczenie.

§  2.  Zastępcy burmistrza i sekretarz gminy, w ramach udzielonych im przez 
burmistrza upoważnień,: 
l/   dokonują wstępnej aprobaty spraw wymienionych w § l,
2/  podpisują  z  upoważnienia  burmistrza  odpowiedzi  na sprawy określone w § l  

w wypadku jego nieobecności.

§  3.  Dokumenty przedstawione do podpisu burmistrza, zastępców burmistrza, 
sekretarza i skarbnika gminy powinny być uprzednio parafowane przez pracownika, który 
opracował dokument.

§  4.  1.Burmistrz  może  upoważnić  pracowników  do  podpisywania 
korespondencji dotyczącej spraw pozostających w ich zakresie czynności.

2.  Pracownicy  mogą  otrzymać  pełnomocnictwa  do  dokonywania 
jednorazowych czynności.



Załącznik nr 6
do regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego Trzcianki

Struktura stanowisk

Lp. Referaty
(komórki 

organizacyjne)

Stanowiska 
kierownicze Stanowisko

Bezpośrednie 
podporządkowanie

Wymiar
zatrudnienia 

(etatu)
1. burmistrz 1

2. z-ca burmistrza burmistrzowi 2

3. sekretarz gminy burmistrzowi 1

4. skarbnik gminy burmistrzowi 1

5. radca prawny burmistrzowi 1

6. ds. kontroli wewnętrznej burmistrzowi 1

7. ds. organizacyjnych  oświaty I zastępcy 
burmistrza

2

8.
9.

USC kierownik
z-ca kierownika

burmistrzowi
kierownikowi USC

1
1

10.
11.

Straż Miejska komendant
strażnik

burmistrzowi
komendantowi SM

1
2

12.
Biuro Obsługi Klienta ds.:

- archiwizacji 
i informacji

kierownikowi 
ROiSO

1

13. - powielania dokumentów kierownikowi 
ROiSO

1

14. - obsługi 
kancelaryjnej

kierownikowi 
ROiSO

1

15. Referat
Finansowo-
Budżetowy

- analiz realizacji 
budżetu gminy

skarbnikowi gminy 1

16. - finansowych oświaty skarbnikowi gminy 1

17. - księgowości 
budżetu gminy

skarbnikowi gminy 3

18. - księgowości podatkowej 
i egzekucji podatków

skarbnikowi gminy 1

19. - księgowości podatkowej, 
opłat i dochodów z mienia

skarbnikowi gminy 1

20. - wymiaru podatków 
i opłat lokalnych

skarbnikowi gminy 3

21. - finansowych skarbnikowi gminy 1



Lp. Referaty
(komórki 

organizacyjne)

Stanowiska 
kierownicze Stanowisko

Bezpośrednie 
podporządkowanie

Wymiar
zatrudnienia 

(etatu)
22. główny 

księgowy
skarbnikowi gminy 1

23. - płac gł. księgowemu 1

24. - księgowości urzędu gł. księgowemu 1

25. - ewidencji księgowej 
i inwentaryzacji 
mienia komunalnego

gł. księgowemu 1

26. - obsługi kasy gł. księgowemu 1,75

27. Referat Gospodarki 
Przestrzennej 
i Infrastruktury 
Komunalnej

kierownik

ds.:

burmistrzowi 1

28. - inwestycji 
i uzbrojenia terenów

kierownikowi 1

29. - budowy 
i remontów  dróg

kierownikowi 1

30. - planowania przestrzennego kierownikowi 2

31. - architektury miejskiej kierownikowi 1

32. - ewidencji mienia 
komunalnego

kierownikowi 1

33. - gospodarki 
nieruchomościami 
komunalnymi

kierownikowi 2

34. - zamówień publicznych 
i pozyskiwania środków 
zewnętrznych

kierownikowi 1

35. Referat
Organizacyjny
i Spraw 
Obywatelskich

kierownik

ds.:

sekretarzowi gminy 1

36. - organizacyjnych sekretarzowi gminy 1

37. - kadrowych sekretarzowi gminy 1

38. - obsługi Rady Miejskiej sekretarzowi gminy 3

39. - obsługi informatycznej kierownikowi 1



40. - administracyjnych kierownikowi 1

Lp. Referaty
(komórki 

organizacyjne)

Stanowiska 
kierownicze Stanowisko

Bezpośrednie 
podporządkowanie

Wymiar
zatrudnienia 

(etatu)
41. - administracyjno 

-gospodarczych
kierownikowi 1

42. - obrony cywilnej 
i wojskowości

kierownikowi 1

43. - ewidencji ludności 
i dowodów osobistych

kierownikowi 3

44. - ewidencji działalności 
gospodarczej

kierownikowi 1

45. - kierowca autobusu kierownikowi 1

46. - opiekun dzieci 
i młodzieży 
(w czasie przewozu 
do i ze szkoły)

kierownikowi 0,5

47. - sprzątaczka kierownikowi 2,5

48. - goniec kierownikowi 2

49. Referat Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Wsi

kierownik

ds.:

burmistrzowi 1

50. - ochrony środowiska kierownikowi 1

51. - gospodarki odpadami, 
utrzymania czystości 
i porządku terenów 
publicznych

kierownikowi 2

52. - rolnictwa 
i gospodarki gruntami 
rolnymi

kierownikowi 1

53. - utrzymania zieleni kierownikowi 0,75

54. - poboru i windykacji opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

kierownikowi 2

55. - robotnik gospodarczy kierownikowi 5



Lp. Referaty
(komórki 

organizacyjne)

Stanowiska 
kierownicze Stanowisko

Bezpośrednie 
podporządkowanie

Wymiar
zatrudnienia 

(etatu)
56. Referat Promocji, 

Kultury i Sportu
kierownik

ds.:

burmistrzowi 1

57. - kultury, promocji 
i współpracy z mediami

kierownikowi 1

58. - kultury fizycznej 
i współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi

kierownikowi 1

59. - promocji oraz współpracy 
z podmiotami turystycznymi 

i gospodarczymi

kierownikowi 1

60. - pomoc administracyjna kierownikowi 1

61. - robotnik gospodarczy kierownikowi 1

62. Referat Spraw 
Społecznych

kierownik
ds.:

I zastępcy 
burmistrza

1

63. - świadczeń rodzinnych kierownikowi 3

64. - dodatków mieszkaniowych kierownikowi 1

65. - funduszu alimentacyjnego kierownikowi 1

66. Referat Budynków 
Komunalnych

kierownik

ds.:

burmistrzowi 1

67. - gospodarki lokalami 
komunalnymi

kierownikowi 1

68. - remontów 
i modernizacji budynków 
komunalnych

kierownikowi 2

69. - administrowania 
budynkami komunalnymi

kierownikowi 1

70. - rozliczeniowo – 
finansowych

kierownikowi 1

71. - obsługi kasy kierownikowi 1

72. - pomoc administracyjna kierownikowi 1



U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 241/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2013r.
w  sprawie  nadania  regulaminu  organizacyjnego  Urzędowi  Miejskiemu 
Trzcianki

Nadanie  nowego  regulaminu  organizacyjnego  Urzędowi  Miejskiemu 
Trzcianki podyktowane zostało małą czytelnością dotychczasowego regulaminu, 
spowodowaną  wielokrotnymi  zmianami  zarządzenia  Nr  72/10  Burmistrza 
Trzcianki z dnia 8 czerwca 2010r.  w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 
Urzędowi Miejskiemu Trzcianki.

Ponadto, nadając nowy regulamin, dokonano aktualizacji zadań realizo-
wanych przez niektóre referaty. 

Jednocześnie,  mając na względzie zapewnienie prawidłowej organizacji 
pracy, zwiększono wymiar zatrudnienia w:
1/  Referacie  Promocji,  Kultury  i  Sportu  o  2  etaty  poprzez  wprowadzenie 

stanowiska  pomoc  administracyjna oraz przeniesienie  stanowiska  robotnik 
gospodarczy z Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi,

2/  Referacie  Budynków  Komunalnych  o  1  etat  poprzez  wprowadzenie 
stanowiska pomoc administracyjna,

3/ Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich o 0,25 etatu na stanowisku 
sprzątaczki.

Powyższe  zmiany  wiążą  się  z  przejęciem  targowiska  miejskiego  oraz 
obiektów po byłym Ośrodku Sportu i Rekreacji.



B.KZ.
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