
   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  171/08
                                                                                                 Wójta Gminy Turawa  z dnia  23 maja 2008 r. 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY  TURAWA

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

Regulamin organizacyjny,  zwany dalej „ regulaminem ” określa strukturę organizacyjną Urzędu 
oraz zakres działania  i zadania Urzędu a w szczególności podział kompetencji kierownictwa oraz 
komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Turawa. 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Gminie – należy przez to rozumieć  Gminę Turawa, 

2. Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Turawa

3. Urzędzie i zakładzie pracy - rozumie się przez to Urząd Gminy Turawa.

4. Kierowniku Urzędu rozumie się przez to Wójta Gminy Turawa.

5. Referacie- rozumie się przez to wymienioną w regulaminie komórkę organizacyjną, dla której 
ustalono także inną nazwę.

6. Kierowniku referatu - rozumie się przez to kierownika komórki  organizacyjnej, dla którego 
ustalono inny tytuł służbowy,

7. Bezpośrednim przełożonym - rozumie się przez to kierownika referatu. 

8. Statucie - należy rozumieć Statut Gminy Turawa 

9. Radzie gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Turawa 

10. Jednostce  organizacyjnej  gminy  -  należy  przez  to  rozumieć  jednostki  organizacyjne 
wymienione w załączniku Nr 1 do Statutu Gminy Turawa.

§ 3

1. Urząd Gminy   jest   jednostką  budżetową .

2.  Siedzibą Urzędu Gminy  jest budynek położony przy ul. Opolskiej 39 c  w Turawie.



 ZAKRES DZIAŁANIA  I  ZADANIA  URZĘDU 

§ 4

Urząd Gminy  realizuje:

1. zadania własne Gminy określone ustawami, Statutem Gminy oraz uchwałami Rady Gminy,

2. zadania zlecone  z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie  na mocy przepisów 
szczególnych,

3. zadania z zakresu właściwości powiatu oraz z zakresu właściwości województwa  powierzone 
na podstawie porozumień zawartych z organami samorządowymi,

4. zadania z zakresu właściwości innych gmin na mocy porozumień międzygminnych.

§ 5

Do zadań Urzędu w szczególności należy :

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

2. Wykonywanie na podstawie udzielonych  uprawnień faktycznych  czynności wchodzących 

     w zakres zadań Gminy.

3. Zapewnienie organom  gminy możliwości podejmowania , rozpatrywania  oraz załatwiania 
skarg i wniosków.

4. Przygotowanie materiałów  do uchwalenia  i wykonywania  budżetu Gminy oraz innych aktów 
organów Gminy.

5. Realizacja uchwał Rady Gminy.

6. Zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania Sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz 
innych organów funkcjonujących w strukturze  Gminy.

7. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie 
Urzędu.

8. Wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, a w szczególności :

- przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji

- prowadzenie wewnętrznego obiegu akt

- przekazywanie akt do archiwów,

9. Realizacja obowiązków i uprawnień służących  Wójtowi  jako pracodawcy zgodnie 

     z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami prawa pracy.

ORGANIZACJA  URZĘDU
§ 6

1. W skład Urzędu Gminy  wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy :

1. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich symbol  -  OB

2. Referat  Planowania, Finansów  i Podatków  symbol  -  PF

3. Referat  Turystyki  i Promocji Gminy , symbol  -  TP
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4. Urząd Stanu Cywilnego  symbol  - USC 

5. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska 

      i Rolnictwa   symbol  -  OŚ

6. Referat  Budownictwa symbol -  BU

7. Zastępca Wójta  ( stanowisko ds. Kadr ) symbol  - ZW 

8. Skarbnik Gminy symbol -  SG

9. Sekretarz Gminy symbol  - SO

10. Radca Prawny symbol -  RP

2. Zmiana symboli  dla poszczególnych referatów wchodzi w życie z dniem 1.01.2009 r. 

     z wyłączeniem Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska  i Rolnictwa  

     ( OŚ ) i  Referatu Budownictwa  (BU ), których symbolika  wchodzi w życie z dniem  

     02.06.2008 r.  

3.   Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich kieruje Sekretarz Gminy a 

      pozostałymi  referatami  kierują kierownicy. 

4.   Referaty dzielą się na stanowiska pracy.

5. Strukturę organizacyjną Urzędu odzwierciedla schemat  organizacyjny stanowiący załącznik 
Nr 1 do regulaminu.

ZASADY   FUNKCJONOWANIA   URZĘDU 

§ 7

Urząd działa  według następujących zasad :

1. praworządności,

2. jawności,

3. pogłębiania zaufania  obywateli do organów administracji,

4. pisemności,

5. wnikliwości i szybkości w załatwianiu spraw,

6. ugodowości przy sprawach spornych,

7. służebności wobec społeczności lokalnej,

8. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

9. jednoosobowego kierownictwa,

10. kontroli wewnętrznej,

11. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty oraz wzajemnego 
współdziałania.
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§ 8

1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków  i zadań Urzędu działają na   

    podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

2. Pracownicy Urzędu są odpowiedzialni przed Wójtem za wykonywanie zadań określonych dla  

    referatów i poszczególnych stanowisk, a w szczególności w zakresie :

a) zgodnego z prawem  opracowywania projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, postanowień, 
umów, aneksów do umów, porozumień, ugody. 

b) właściwego przyjmowania i załatwiania stron,

c) dokładnej znajomości i stosowania przepisów prawnych, orzecznictwa sądów i poleceń 
obowiązujących w powierzonych im zadaniach,

d) wytycznych, 

e) przestrzegania terminów załatwiania spraw,

f) należytego ewidencjonowania i przechowywania akt, zbiorów zarządzeń, rejestrów, map 
itp.

3. Pracownicy Urzędu ponoszą odpowiedzialność służbową przed Wójtem.

4. Szczegółowe kompetencje  i odpowiedzialność pracowników określają ich poszczególne     

    zakresy czynności.

5. W  zakresie  realizacji  budżetu  gminy,  pracownicy  obowiązani  są   do   przedkładania 
Skarbnikowi Gminy rokrocznie, w terminie do 15 października projektów planów wydatków 
budżetowych na rok następny w sprawach  dotyczących ich zakresu czynności .

§ 9

Celem wykonywania powierzonych zadań pracownicy zajmujący poszczególne stanowiska pracy 
wykonują następujące  czynności :

1. Przygotowują  projekty  uchwał  wnoszonych  pod  obrady  Rady  Gminy  oraz  projekty 
Zarządzeń Wójta,

2. Opracowują  projekty  planów  społeczno  –  gospodarczych  rozwoju  Gminy  i  budżetu 
Gminy w części dot. ich zakresu działania,

3. Realizują zadania wynikające z postanowień i zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy,

4. Opracowują  programy,  prognozy,  analizy,  oceny  oraz  sprawozdania  w  ramach 
prowadzonych spraw,

5. Wnioskują  i  podejmują  przedsięwzięcia  organizacyjno-techniczne  i  ekonomiczne 
dla prawidłowego rozwoju dziedzin należących do zakresu ich czynności,

6. Współdziałają  w zakresie   wykonywanych  zadań  z innymi  komórkami   Urzędu oraz 
innymi  jednostkami  i  instytucjami  w  zakresie   wymiany  informacji  i  wzajemnych 
konsultacji,

7. Rozpatrują i załatwiają interpelacje, wnioski radnych  i wnioski obywateli,
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8. Prowadzą  zbiór  przepisów  prawnych   i  innych  aktów  prawnych  dot.  ich  zakresu 
czynności,

9. Przygotowują projekty decyzji administracyjnych i postanowień,

10. Opracowują  projekty  umów  cywilnoprawnych   i  aneksów  do  umów,  ugód  oraz 
porozumień   administracyjnych  ,  w  szczególności  odpowiednich  zleceń  w  sprawach 
dotyczących zakresu ich obowiązków,

11. Gospodarują  środkami  rzeczowymi  w  sposób  racjonalny,  celowy  i  oszczędny 
z uwzględnieniem zasady należytej staranności.

   

§ 10

Szczegółowe  zasady   kontroli  wewnętrznej  w  Urzędzie  określa  Zarządzenie   Wójta  Gminy 
Turawa. 

                                       

ZASADY   PODZIAŁU    ZADAŃ   I      KOMPETENCJI 
KIEROWNICTWA     URZĘDU 

§ 11

WÓJT  GMINY  

Do zakresu  zadań i kompetencji Wójta  należy w szczególności :

1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy.

2. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz.

3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy .

4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników 
Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nie zastrzeżonych do 
kompetencji  innych organów.

5. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
postanowień, zarządzeń , obwieszczeń  i innych aktów administracyjnych.

6. Zawieranie umów i aneksów do umów oraz porozumień i ugody.

7. Zawieranie aktów notarialnych.

8. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz  
jego pracowników.

9. Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek 
organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania w realizacji zadań.

10. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz  organizowanie ich 
współpracy .

11. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.

12. Rozpatrywanie skarg na pracowników Urzędu oraz złożonych wniosków.

13. Dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między Zastępcą  
 Wójta, Skarbnikiem i Sekretarzem Gminy oraz pomiędzy referatami w Urzędzie 

oraz  rozstrzygania  sporów w tym zakresie.
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14. Upoważnianie swojego Zastępcy, Skarbnika i Sekretarza   lub innych pracowników do 
załatwiania spraw w imieniu Wójta, w tym również wydawania decyzji 
administracyjnych. Upoważnienia te określone są w ich zakresie czynności.

15. Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych kierowników referatów i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych.

16. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej.

17. Wykonywanie  innych zadań zastrzeżonych  dla Wójta przez przepisy prawa, 
Regulaminy oraz  uchwały Rady Gminy.

§ 12

Do podpisu Wójta zastrzeżone są:

1. Pisma i materiały urzędowe, jeżeli ich adresatami są:

a) Prezydent RP, Premier, Ministrowie, Marszałek Sejmu i Senatu, Rzecznik Praw 
Obywatelskich,  Trybunał Konstytucyjny,

b) Rada Gminy i jej Komisje, 
c) Wojewoda Opolski, Marszałek Sejmiku ,

Organizacje polityczne, społeczne i związkowe.

2. Sprawozdania:

a) Z działalności Urzędu oraz realizacji programów gospodarczych i budżetu Gminy, 
b) Z realizacji zarządzeń, uchwał i decyzji centralnych i wojewódzkich organów 

administracji rządowej.
c) Z realizacji uchwał Rady Gminy, wniosków Komisji Rady i zebrań wiejskich
d) Z wykonania zarządzeń i zaleceń pokontrolnych.
e) Z zakresu GUS oraz inne, jeżeli to wynika z przepisów prawa lub zastrzeżenia 

Wójta.

3. Odpowiedzi na :

a) Interpelacje i  wnioski radnych, 
b) Skargi i wnioski.

4. Umowy i porozumienia dotyczące inwestycji wspólnych albo towarzyszących 
zawieranych    z jednostkami gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej w celu 
zaspakajania istotnych potrzeb ludności.

5. Dokumenty i umowy powodujące zaciągnięcia zobowiązania majątkowego lub dotyczące 
przekazania  majątku Urzędu (w ramach upoważnień).

6. Decyzje w sprawach realizacji budżetu i dokonywania zmian w budżecie oraz sprawach 
budownictwa i inwestycji komunalnych.

§ 13 ZASTĘPCA  WÓJTA 

Przy  oznakowaniu akt prowadzonych  spraw   używa symbolu   -  ZW

 
1. Zastępca Wójta  podejmuje  czynności kierownika  Urzędu pod nieobecność Wójta         

lub wynikających z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta .

2. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania zlecone lub z upoważnienia Wójta .
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3. Zastępca Wójta zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązanie 
problemów wynikające z zadań gminy i nadzoruje działalność referatów oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych realizujących te zadania. 

4. Zastępca Wójta na wniosek Wójta Gminy wspomaga Wójta w realizacji budżetu gminy 
i zadań administracji samorządowej. 

5. Zastępca Wójta organizuje i nadzoruje system kontroli wewnętrznej opracowując 
corocznie plan kontroli  Urzędu  na podstawie planów kontroli poszczególnych referatów.

6. Do kompetencji i zadań Zastępcy Wójta w zakresie  zadań kadrowych należą sprawy:

• Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 
osobowych pracowników,

• Załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników 
samorządowych  oraz dyrektorów i kierowników jednostek podległych,

• Realizacja przepisów ustawy Kodeks Pracy oraz  ustawy o pracownikach samorządowych 
( sprawy płacowe, urlopy pracownicze, renty, emerytury, zaświadczenia pracy, 
legitymacje ubezpieczeniowe itp.)

• Organizowanie szkolenia  i doskonalenia zawodowego  pracowników,

• Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

• Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nagród, odznaczeń państwowych, medali i 
odznak dla pracowników Urzędu

• Ewidencja  czasu pracy pracowników,

• Organizowanie konkursów dotyczących zatrudnienia na stanowiska urzędnicze.

• Nadzór nad pracownikami obsługi.

§ 14

SEKRETARZ GMINY

Przy  oznakowaniu akt prowadzonych  spraw   używa symbolu   -  SO

Do zakresu  działania i kompetencji  Sekretarza Gminy należy  w szczególności:

1. Wykonywanie czynności Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

2. Podejmowanie działań  zmierzających do zapewnienia sprawnego funkcjonowania 

Urzędu i warunków jego działania. 

3. Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i jego zmian,

4. Należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli.

5. Określanie zasad realizacji zadań oraz form i metod pracy komórek organizacyjnych 

Urzędu.

6. Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli oraz interpelacji i wniosków 

radnych.
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7. Koordynacja i organizacja zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, 

prezydenckimi, do organów samorządu  oraz  referendum.

8. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, sporządzanie protokołu 

zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy,

9. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej 

10. Prowadzenie prenumeraty  czasopism, dzienników ustaw i innych dzienników 

      urzędowych oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe.

11. Dbałość o estetykę i wygląd budynku urzędu, pomieszczeń urzędu oraz tablic urzędowych.

12. Pełnienie zastępstwa w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas  nieobecności Kierownika.

13. Nadzór nad realizacją ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych . 

wykonywanie czynności wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (w tym 

administratora danych osobowych) 

14. Prowadzenie całości spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi  osób 

obowiązanych do ich składania,  z wyjątkiem radnych. 

15.  Szczegółowe zadania Sekretarza określa Wójt w zakresie czynności Sekretarza.

16. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia Wójta.

§ 15

SKARBNIK  GMINY

Przy  oznakowaniu akt prowadzonych  spraw   używa symbolu   -   SG

Do zadań  Skarbnika Gminy  należą w szczególności :

1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

2. Kontrasygnowanie czynności  finansowych mogących spowodować powstanie 
zobowiązań pieniężnych.

3. Opracowanie projektu budżetu i  nadzór nad  prawidłową  jego realizacją. Skarbnik czuwa 
nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.

4. Opracowanie projektu planu dochodów i wydatków gminnego funduszu ochrony 
środowiska.

5. Przygotowanie wstępnego projektu wysokości stawek podatków i opłat będących 
dochodami gminy.

6. Występowanie z wnioskiem o wprowadzenie zmian w budżecie gminy.

7. Dokonywanie bieżącej analizy i oceny realizacji budżetu.

8. Opracowanie  półrocznych  i  rocznych  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  oraz 
sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.
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9. Opracowanie projektów uchwał rady gminy i zarządzeń Wójta w sprawach związanych 
z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy i jej jednostek organizacyjnych.

10. Opracowanie  projektów  zarządzeń  Wójta  w  sprawach  z  zakresu  kontroli  i  obiegu 
dokumentów finansowych  w urzędzie,  obrotu  drukami  ścisłego zarachowania,  obsługi 
kasowej, zakładowego planu kont i innych urządzeń, do wydania których obligują wójta 
przepisy prawa.

11. Sprawowanie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  finansów  publicznych  przez  pracowników 
urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

12. Sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem dotacji i subwencji przyznawanych gminie na 
wykonanie  określonych  zadań  oraz  innym  upoważnionym  do  ich  otrzymywania 
podmiotom.

13. Sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją środków trwałych, stanowiących mienie gminy.

14. Sprawowanie nadzoru nad terminową windykacją  podatków i opłat na rzecz gminy przez 
osoby i instytucje do tego zobowiązane.

15. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i poleconych przez Wójta 
Gminy.

16. Prowadzenie kontroli finansowej działalności gminnych jednostek organizacyjnych gminy 
w zakresie wykorzystania środków pochodzących z budżetu gminy.

§ 16

Do zadań kierowników Referatu należą:

a) Dokonywanie podziału czynności pracowników Referatu i podejmowanie niezbędnych 
czynności organizacyjnych zapewniających właściwą pracę referatu.

b) Aprobowanie sposobu załatwiania spraw przez pracowników w zakresie ustalonego 
podziału czynności i ustalonych przez Wójta uprawnień.

c) Występowanie do Wójta z wnioskami w sprawach pracowniczych i w sprawach 
wymagających koordynacji działań.

d) Występowanie do Sekretarza Gminy w sprawach usprawnienia organizacji lub techniki 
biurowej 

e) Przyjmowanie obywateli w sprawach indywidualnych oraz w sprawach skarg i wniosków 
dotyczących zakresu działania  Referatu.

f) Załatwianie spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach - 
wynikających z zakresu działania referatu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do 
osobistego rozstrzygnięcia i podpisu przez Wójta.

g) Załatwianie innych spraw stosownie do poleceń Wójta, Zastępcy Wójta lub Sekretarza 
Gminy.

h) Nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych im pracowników. 
i) Przestrzegania przez  pracowników porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów ustawy o 

ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o 
dostępie  do informacji publicznej

j) Współpraca z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi

9



k) Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
l) Przygotowywanie i redagowanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej.

ZADANIA  REALIZOWANE  PRZEZ  REFERATY

§ 17

REFERAT  ORGANIZACYJNY  I  SPRAW  OBYWATELSKICH 

Referatem kieruje Sekretarz Gminy.
Przy  oznakowaniu akt prowadzonych  spraw  referat używa symbolu   -  OB
 

Do zadań Referatu należą sprawy : 

1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretarsko - biurową kierownictwa Urzędu ;
a) prowadzenie sekretariatu  Urzędu,
b) wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wójta i obsługa 

delegacji,
c) przyjmowanie, wysyłanie i przekazywanie na poszczególne stanowiska pracy  
      korespondencji wpływającej  do Urzędu i przesyłek pocztowych oraz prowadzenie 
      niezbędnej ewidencji w tym  zakresie,
d) prowadzenie ewidencji delegacji do odbycia podróży służbowych,
e) udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich na właściwe stanowiska,
f) obsługa spotkań i narad organizowanych przez Wójta i jego Zastępcę, 
g) przyjmowanie i nadawanie poczty elektronicznej, obsługiwanie radiotelefonu, centrali 

telefonicznej i faksu, 
h) przepisywanie pism  zleconych przez Wójta,
i) zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne,
j) obsługa korespondencji w ramach e -urząd

2. Wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem własnoręczności podpisów 
      i potwierdzeniem zgodności z oryginałem.
3. Konserwacja i naprawy maszyn biurowych oraz pozostałego sprzętu biurowego.
4. Zadania z zakresu działania Biura Rady : 

a) organizacyjne przygotowanie sesji Rady Gminy, komisji stałych i doraźnych, klubów i kół 
radnych,  poprzez  przygotowanie  materiałów  i  terminowe przekazywanie  ich radnym i 
członkom Komisji

b) sporządzanie protokołów z sesji  i posiedzeń komisji oraz prowadzenie dokumentacji pracy 
Rady i jej organów,

c) przekazywanie  interpelacji,  wniosków  i  opinii  komisji  oraz  radnych  ,  pracownikom, 
organom  i  jednostkom  odpowiedzialnym   za  ich  realizację  oraz  czuwanie  nad  ich 
terminową realizacją, 

d) udział w opracowywaniu projektów planów pracy Rady, komisji oraz projektów uchwał w 
sprawach funkcjonowania Rady, 

e) obsługa sesji Rady Gminy , posiedzeń komisji oraz zespołów doraźnych,  
f) prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy oraz  interpelacji i wniosków radnych,
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g) prowadzenie zbioru przepisów gminnych i podawanie ich do publicznej wiadomości,
h) wykonywanie  czynności  związanych  ze  współdziałaniem  Rady  z  organizacjami 

społecznymi, politycznymi i samorządowymi, 
i) przygotowywanie podjętych na sesji uchwał w brzmieniu przyjętym przez Radę do podpisu 

przewodniczącemu oraz niezwłoczne przekazywanie ich Wójtowi, 
j) terminowe przekazywanie podjętych uchwał do Wojewody Opolskiego, Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  oraz celem opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym, jeżeli 
wynika to z przepisów szczególnych lub uchwała tak stanowi, 

k) obsługa narad zwoływanych przez przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady,
l) prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta i publikowanie ich na stronie BIP,
m) obsługa narad  Wójta z Kierownikami Referatów,
n) umieszczanie  na  stronie  BIP (  „  zarządzanie  treścią  ”  )  dokumentów dot.  pracy  Rady 

Gminy  i jej organów 
o) realizacja zadań związanych z wyborami ławników.

5. Współpraca z jednostkami pomocniczymi ( sołectwami i osiedlami),
a) organizowanie  i obsługa  narad z sołtysami i radami sołeckimi,
b) prowadzenie dokumentacji  pracy jednostek pomocniczych gminy.

6. Do zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów tożsamości należy :

a) Przyjmowanie zgłoszeń  zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
b) Prowadzenie  postępowania  wyjaśniającego,  przygotowywanie  decyzji 

administracyjnych
       w sprawach zameldowania lub wymeldowania z urzędu lub na wniosek na podstawie  
       ustawy o ewidencji ludności  i dowodach osobistych, 
c) nanoszenie  zmian  w  lokalnej  bazie  danych  systemu  informatycznego  ewidencji 

ludności,
      przekazywanie danych do wojewódzkiej bazy danych,
d) prowadzenie i aktualizacja kartotek KOM,
e) wydawanie poświadczeń i zaświadczeń z ewidencji ludności,
f) udzielanie  informacji  meldunkowych  według  zasad  określonych  w  ustawie  o 

ochronie
       danych osobowych,
g)  prowadzenie rejestru meldunkowego cudzoziemców,
h) nadawanie  i  upowszechnianie  numerów  ewidencyjnych  w  dokumentacji 

ewidencyjno
      dowodowej w ramach tworzenia Centralnego Banku Danych "PESEL", 
i) sporządzanie wykazów: 

• dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, 
• przedpoborowych i poborowych podlegających obowiązkowi wojskowemu,

j)    współdziałanie z innymi urzędami gmin, Urzędami Stanu Cywilnego, organami Policji i
      WKU w zakresie ruchu ludności i przestrzegania obowiązku meldunkowego,
k) wprowadzanie zmian w dokumentacji meldunkowej, wynikających z aktów stanu 
      cywilnego,
l)    prowadzenie aktualizacja i udostępnianie stałego rejestru wyborców, a w szczególności: 

• prowadzenie rejestru, obejmującego stałych mieszkańców Gminy,
• przyjmowanie  zawiadomień  o  pozbawieniu  osób  praw  wyborczych  

i zakładanie dla nich kart dodatkowych rejestru wyborców, 
• prowadzenie  zbioru  kart  dodatkowych  rejestru  wyborców  dla  wyborców  stale 

zamieszkałych na terenie gminy, bez zameldowania na pobyt stały,
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• prowadzenie kart  dodatkowych rejestru wyborców dla osób zameldowanych na 
stałe na terenie gminy, ale wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie,

• przyjmowanie  wniosków od  wyborców  nie  zameldowanych  na  pobyt  stały  na 
terenie  Gminy o wpisanie  ich  do  rejestru  wyborców i  przygotowanie  decyzji  
o wpisie,

• zawiadomienie  gminy  właściwej  ze  względu  na  miejsce  stałego  zamieszkania 
wyborcy o wpisaniu go do stałego rejestru wyborców na jego wniosek, 

• zawiadamianie  gminy,  do  rejestru  wyborców  której  wpisany  został  wyborca  
- stały mieszkaniec gminy - o wszelkich zmianach jego danych osobowych oraz o 
zgonie wyborcy,

• wprowadzanie  zmian  w  rejestrze  wyborców,  wynikających  z  przepisów  
o aktach stanu cywilnego, zawiadomień otrzymanych z innych gmin, zmian nazw 
ulic i numeracji domów,

• udostępnianie rejestru wyborców na pisemny wniosek wyborcy poprzez udzielenie 
pisemnej  informacji,  zawierającej  dane  z  rejestru  lub  informacji  
o nie figurowaniu w rejestrze z podaniem przyczyny tego faktu,

• sporządzanie  spisów  wyborców  w  celu  przeprowadzenia  wyborów  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami,

ł)    prowadzenie dokumentacji i wydawanie dowodów osobistych tj.:
• przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego wraz z załącznikami,
• sprawdzanie danych zawartych we wniosku z danymi USC, ewidencją ludności, 

PESEL i CBD,
• przekazanie  w  formie  przekazu  elektronicznego  danych  wnioskodawcy  do 

centrum personalizacji dokumentów oraz wydanie wnioskodawcy potwierdzenia 
przyjęcia wniosku,

• odbieranie gotowych dowodów i wydawanie ich wnioskodawcom.
m)   wydawanie pozwoleń na zgromadzenia publiczne, 
n)   udzielanie i cofanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych, 

7. Ochrona informacji niejawnych i prowadzenie kancelarii tajnej :

a) prowadzenie rejestru dokumentów niejawnych i ich przechowywanie,
b) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne
      poświadczenia bezpieczeństwa,

c) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie, 

d) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje
       niejawne, które zostały udostępnione pracownikom Urzędu.
d) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
e) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
f) wykonywanie wszelkich zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,

Kancelaria  tajna  przyjmuje,  rejestruje,  przechowuje,  przekazuje  i  wysyła  dokumenty 
zawierające informacje niejawne, oznaczone klauzulami tajności oraz prowadzi rejestry tych 
dokumentów,  których  rodzaje  i  wzory określa  Rozporządzenie  RM w sprawie  organizacji 
kancelarii tajnych . 

8. Czynności wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz współdziałanie w 
    tych sprawach z organami wojskowymi:
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a) opracowywanie raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa publicznego,
b) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach mających wpływ na 
       obronność i bezpieczeństwo publiczne,
c) wykonywanie zadań określonych dla służb obrony cywilnej, w tym organizowanie 
       wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego 
       obowiązku obrony,
d) rejestracja przedpoborowych,
e) współudział w przeprowadzeniu poboru,
f) realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
g) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz Sił 
       Zbrojnych RP i obronności kraju.

9. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Zespołu Reagowania Kryzysowego,
    którego organizację regulują odrębne przepisy. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

a) opracowywanie planów reagowania kryzysowego na wypadek wystąpienia klęski
       żywiołowej, 
b) prowadzenia spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
c) współdziałanie ze służbami i strażami w zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwaniu ich
       skutków,   
d)   przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.

10. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej :
a) prowadzenie  ewidencji  ochotniczych  straży  pożarnych  (OSP)  działających  
       w Gminie,
b) nadzorowanie działalności OSP,
c) nadzorowanie operacyjnej gotowości jednostek straży w zakresie:

• wyszkolenia strażaków – organizowanie szkoleń na szczeblu Gminy oraz
            kierowanie na szkolenia organizowane przez państwową straż pożarną,
• wyposażenia jednostek w sprzęt bojowy, dokonywania zakupów tego sprzętu 
            i prowadzenia jego okresowego przeglądu i niezbędnych remontów,

d) planowanie  i  realizacja  wydatków  budżetu  gminy  na  zadania  związane  
       z działalnością jednostek OSP,
e) sprawowanie nadzoru nad pracą OSP, wydawanie i rozliczanie kart drogowych
       pożarniczych pojazdów samochodowych i kart pracy sprzętu  silnikowego,
f) sprawowanie  nadzoru  nad  obiektami  OSP,  planowanie  okresowych  remontów  
       i dbałość o właściwe utrzymywanie strażnic,
g) dokonywanie ubezpieczeń członków OSP i pojazdów mechanicznych, będących na 
       wyposażeniu straży pożarnych,
h) przygotowanie i opiniowanie dokumentów do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział 
       członków OSP w akcjach ratowniczych,
i) opiniowanie propozycji nagradzania i odznaczania członków OSP w Gminie,
j) współpraca w wykonaniu zadań z Komendantem Gminnym OSP oraz Prezesem Zarządu 
      Gminnego OSP jak również z miejskimi, powiatowymi i wojewódzkimi strukturami straży 
      pożarnej w Opolu,
k) współpraca w organizowaniu gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dla OSP.

11. Informatyzacja Urzędu 

     Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Urzędu, w tym: 
a) opracowywanie koncepcji komputeryzacji nowych dziedzin w porozumieniu z
       kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu, 
b) opiniowanie i wnioskowanie zakupów sprzętu i oprogramowania, zgodnie 
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       z zatwierdzonym planem,
c) administrowanie i nadzór nad istniejącymi systemami informatycznymi oraz 
       wdrażanie nowych,
d) zarządzanie pracą sieci komputerowej Urzędu oraz nadzór nad siecią teleinformatyczną, 
e) pełnienie funkcji administratora  danych osobowych  przetwarzanych w systemach     
       informatycznych oraz sprawowanie pieczy nad warunkami technicznymi 
       i bezpieczeństwem tych systemów,    

• wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
• wykonywanie kopii bezpieczeństwa na wypadek awarii, 

f) prowadzenie drobnych napraw związanych ze sprzętem komputerowym, 
g) zawieranie umów na obsługę sprzętu komputerowego i oprogramowań  
       oraz kontrola ich działania;
h) nadzór nad zgodnością wykorzystywanych  systemów informatycznych z obowiązującym 
       prawem,
i) udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w pracy w systemach informatycznych.

§ 18

REFERAT  PLANOWANIA, FINANSÓW  I  PODATKÓW

Referatem kieruje  Kierownik.

Przy  oznakowaniu akt prowadzonych  spraw  referat używa symbolu  -  PF

Do zadań Referatu należą sprawy : 

Obsługa  finansowo-księgowa  Urzędu  i  jednostek  organizacyjnych,  zapewnienie  dyscypliny 
finansowej,  a w szczególności:

1.  Opracowywanie projektów budżetu gminy oraz bieżąca jego realizacja.
a) opracowywanie projektu budżetu gminy i wieloletniego planu inwestycyjnego,
b) sporządzanie bilansów rocznych (jednostki i organu), 
c) sporządzanie okresowych informacji o realizacji budżetu,
d) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących uchwalania budżetu             
      i zmian w budżecie, 

2. Wymierzanie, pobór i egzekucja podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach:

a) wymiar i pobór podatków oraz opłat lokalnych takich jak: 
• podatek od nieruchomości, 
• podatek od środków transportowych, 
• podatek rolny, 
• podatek leśny,   
• opłata targowa, 

b) opracowywanie  decyzji  w  sprawie  udzielania  ulg,  umarzania  zaległości 
podatkowych,
       rozkładania na raty lub odraczania płatności zobowiązań pieniężnych oraz podatków 
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       i opłat,
c) prowadzenie rachunkowości i urządzeń księgowych w zakresie podatków i opłat
       lokalnych,
d) sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych w zakresie prowadzonych
       podatków  i opłat ,
e) przeprowadzanie kontroli w zakresie podatków i opłat lokalnych, 
f) nadzór i kontrola nad poborem przez inkasenta opłaty targowej,
g) rozpatrywanie odwołań od decyzji  w sprawie wymiaru  należności podatkowych 
zgodnie 
       z  obowiązującymi przepisami,
h) dokonywanie rocznych wymiarów zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków i opłat 
       lokalnych od ludności oraz jednostek organizacyjnych,
i) miesięczne zamykanie rejestrów przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego,
j) przygotowywanie wniosków w sprawach zwolnień, odroczeń i ulg, rozkładania na raty, 
      umarzania podatków i opłat lokalnych oraz przedkładanie ich na posiedzenie Rady,
k) sprawdzanie zasadności podanych faktów przez podatników ze stanem faktycznym w      
      sprawach dot. umorzeń i ulg oraz sprawdzanie wykazów nieruchomości ze stanem
      faktycznym w terenie,
l) naliczanie inkasa dla sołtysów z tytułu zebranych należności pieniężnych, zgodnie z
      podjętą uchwałą Rady Gminy,
ł)    likwidacja zaległości i nadpłat, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

3.  Sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek 
1.      organizacyjnych :

     a) opracowywanie propozycji dyrektywnych wskaźników finansowych dla jednostek
         organizacyjnych Gminy.

2.
4.  Prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych oraz spraw kasowych

a) przyjmowanie  wpłat  gotówki,  dokonywanie  wypłat  na  podstawie  dokumentów 
zatwierdzonych do wypłaty,

b) pobieranie gotówki z banku na podstawie wystawionych czeków,
c) bieżące i terminowe sporządzanie raportów kasowych,
d) prowadzenie pełnej dokumentacji operacji kasowych,

     f) rozliczanie dowodów "KP" i kwitariuszy pobranych przez upoważnione osoby,

5.  Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Gminy , 
     a)  prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu
6.  Terminowe regulowanie należności za usługi i zakupy materiałów poprzez sporządzanie 
     przelewów.

7.  Egzekucja należności finansowo - budżetowych, 

8.  Prowadzenie rachunkowości i urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

9.  Sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych w zakresie budżetu, 
     sporządzanie budżetowych sprawozdań finansowych jednostkowych i zbiorczych, 

10. Pobór opłaty skarbowej.

11. Współdziałanie z organami finansowymi oraz  bankami.

      a)  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi, 
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      b)  rozliczenia z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami 
           prowadzącymi działalność ubezpieczeniową.
      c)  negocjowanie z organami administracji rządowej wysokości środków finansowych na 
           realizację zadań zleconych lub powierzonych

      d)  obsługa finansowo-księgowa zadań zleconych i powierzonych. 

12. Ewidencja oraz rozliczanie zakupionego wyposażenia w książkach inwentarzowych: 
      a)  prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałego wyposażenia,
      b)  przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji.

13.  Prowadzenie spraw związanych z ewidencją mienia gminy i prowadzenie ewidencji     
        analitycznej mienia gminy.

14. Prowadzenie spraw dot. zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych,

15. Opracowywanie studiów, analiz oraz projektów założeń planów rozwoju gminy.

§ 19

REFERAT TURYSTYKI    I  PROMOCJI GMINY 

Referatem kieruje Kierownik .

Przy  oznakowaniu akt prowadzonych  spraw  referat używa symbolu   -  TP

Do podstawowego zakresu działania Referatu należy: 

1. Gromadzenie informacji gospodarczej i informacji dotyczącej promocji.
2. Współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz wspieranie promocji lokalnej
     przedsiębiorczości.
     a)   współdziałanie  z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców  i innymi  
           organizacjami przedsiębiorców. 

3. Kreowanie wizerunku gminy , w tym: 

a) promowanie gminy oraz udział w przygotowywaniu kampanii  informacyjnej
      o gminie,
b) przygotowywanie materiałów promocyjnych uwzględniających w szczególności walory  

       turystyczne i historyczne gminy (foldery, wydawnictwa, oferty gospodarcze, strona 
            internetowa), 

c) prowadzenie  strony  internetowej  gminy  Turawa  poprzez  bieżące  umieszczanie 
odpowiednich  informacji na tej stronie  („zarządzanie treścią”),

d) udział w wystawach i targach,
e) nadzór nad utrzymaniem tablic promujących gminę.

4. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą partnerską Gminy:

a) prowadzenie korespondencji w tych sprawach,
b) organizowanie i   przygotowywanie imprez,  uroczystości  z partnerami  z 
zagranicy, 
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c) obsługa delegacji zagranicznych,
d) wnioskowanie  o  dofinansowanie  wspólnych  imprez  oraz  współpraca  w 
tym zakresie
e) współpraca z innymi  jednostkami lub osobami w sprawach partnerstwa 
gmin.

5. Prowadzenie działań dla pozyskiwania środków pomocowych  w tym :

a) opracowywanie programów i wniosków pomocowych,
b) przygotowywanie odpowiednich materiałów i dokumentów w celu pozyskiwania środków
      finansowych od różnych instytucji w kraju i za granicą,
c) pozyskiwanie odpowiednich informacji na temat Funduszy wspierających rozwój gminy,
d) doradztwo w zakresie odpowiedniego wykorzystania środków finansowych z różnych
      instytucji,
e) współpraca z urzędami i  instytucjami w zakresie pozyskiwania środków finansowych,
f) przygotowanie we współpracy ze Skarbnikiem Gminy i  Referatami Gminy Turawa 

wniosków pomocowych o środki finansowe z Unii Europejskiej oraz innych instytucji.  

6. Realizacja programu "Odnowa wsi".

7. Kierowanie i bieżąca praca przy realizowaniu zatwierdzonej strategii gminy oraz współpraca 
    przy opracowaniu i realizacji  wieloletniego planu inwestycyjnego.

8. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej a w szczególności :

a) dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o  
          dokonywanym wpisie lub jego zmianie,

b) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i o 
wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,

c) udostępnianie ewidencji działalności gospodarczej  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d)  wydawanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

9. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :

     a) zbieranie oświadczeń o wartości sprzedaży  napojów alkoholowych za rok ubiegły oraz  
        prawidłowe naliczanie opłaty za korzystanie  z zezwoleń ,
    b) współpraca w tym zakresie z Gminną  Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
        oraz Referatem Planowania, Finansów i Podatków Urzędu Gminy .

10. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem kultury i sztuki, turystyki oraz kultury fizycznej, 
a w   szczególności:

a) podejmowanie  wszelkich   działań  zmierzających  do  upowszechniania  kultury  oraz 
współdziałania z instytucjami kultury,

b) koordynacja działalności gminnych placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
c) współpraca  ze  szkołami,  klubami  sportowymi  i  innymi  stowarzyszeniami  w  zakresie 

imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
d) przygotowanie propozycji podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność 

kulturalną,  sportową  i  rekreacyjną  w  oparciu  o  zebrane  materiały  i  nadzór  nad  ich 
wykorzystaniem, 

e) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi,
f) prowadzenie rejestru instytucji kultury, 
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g) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury, w tym  m.in.: 
• podejmowanie działań ochronnych w stosunku do dóbr kultury chronionych na terenie
     gminy, 
• przygotowywanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków  w nagłych wypadkach, 
• prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,

h) opiniowanie  projektów adaptacyjnych  i  modernizacyjnych  obiektów kultury  i  obiektów 
sportowych,

i) koordynacja  programu  imprez  kulturalnych  i  sportowo-rekreacyjnych  na  dany  rok 
kalendarzowy w porozumieniu z organizacjami i stowarzyszeniami, 

j) współdziałanie  w  organizowaniu  międzynarodowych  spotkań  młodzieży  zgodnie  z 
zawartymi porozumieniami, 

k) sprawowanie nadzoru nad gminnymi jednostkami kulturalnymi i sportowo-rekreacyjnymi,
l) realizacja spraw dotyczących wznoszenia pomników,
m) wykonywanie  obowiązków  wynikających  z  ustawy  z  dnia  22  sierpnia  1997  r.  o 

bezpieczeństwie imprez masowych

11. Zadania realizowane w zakresie ochrony zdrowia :
a) współpraca  z  podmiotami  prowadzącymi  na  terenie  gminy  działalność  w  zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej,
b) udzielanie pomocy przy organizowaniu badań profilaktycznych i szczepień,
c) współpraca z innymi jednostkami w zakresie ochrony zdrowia .

12.   Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
         pożytku publicznego i wolontariacie.

13. Zadania wynikające z ustawy z dnia  06 stycznia 2005 r. o mniejszościach  narodowych i      
 etnicznych oraz języku regionalnym oraz  zmianach nazw miejscowości  zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach  miejscowości i obiektów  fizjograficznych.

      
14.Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

a) Przygotowanie oraz realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  
       problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
b) współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie dotyczącym przeciwdziałania 
       patologiom społecznym, pomocy niepełnosprawnym oraz pomocy rodzinie, 
c) organizowanie pomocy terapeutycznej, społecznej  i prawnej dla osób uzależnionych i 
       zagrożonych uzależnieniom, 
d) organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie 
       rozwiązywania problemów narkomanii,
e) nadzór nad działalnością gminnych świetlic środowiskowych, 
f) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 20

URZĄD  STANU   CYWILNEGO 

Urzędem Stanu Cywilnego  kieruje Kierownik .

Przy  oznakowaniu akt prowadzonych  spraw  używa symbolu   -  USC
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Do podstawowego zakresu działania  należy: 
 
1. Przyjmowanie oświadczeń wynikających z przepisów ustawy -  kodeks rodzinny 
       i opiekuńczy oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, a w szczególności o: 

a) zawarciu związku  małżeńskiego, 
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawaniu zezwolenia na
    zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, 
c) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub
    niemożności zawarcia małżeństwa, 
d) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, 
e) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem
    małżeństwa, 
g) uznaniu dziecka,
h) uznaniu dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa, 
i) wskazywaniu kandydata na opiekuna prawnego, 

2. Wydawanie decyzji przewidzianych w ustawach - prawo o aktach stanu cywilnego i kodeks
       rodzinny i opiekuńczy, a w szczególności: 

j) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa poza miejscem stałego pobytu, 
k) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej mieszkańcom gminy zamierzającym
    zawrzeć małżeństwo za granicą, 
l) odtwarzanie akt stanu cywilnego, wpisywanie treści aktu stanu cywilnego, sporządzonego
    za granicą do miejscowych ksiąg, 
ł) nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z prawomocnych dokumentów, 
m) sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego, 
n) uzupełnienie aktów cywilnych, które nie zawierają wszystkich danych, 
o) przyjmowanie i sporządzanie oświadczeń w sprawie zmian imienia dziecka w okresie do 
    6 miesięcy od dnia zarejestrowania tego urodzenia, 
p) występowanie z wnioskami do sądów o unieważnienie bądź  sprostowanie aktów stanu
    cywilnego w razie błędnego lub nieścisłego zredagowania.

3.  Sporządzanie aktów małżeństwa, urodzeń i zgonów.

4.  Sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie zaświadczeń przekazanych przez Kościoły 
i

       Związki Wyznaniowe.

5.  Prowadzenie ksiąg aktów urodzeń małżeństwa i zgonów dokonywanie wzmianek
       dodatkowych i przypisów, wystawianie odpisów i zaświadczeń.

6. Wydawanie zezwoleń upoważnionym przedstawicielom organów państwowych i instytucji
       naukowych na przeglądnięcie ksiąg stanu cywilnego.

7. Prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

8. Prowadzenie spraw dotyczących zmiany imion i nazwisk.

9. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, sporządzanie protokołu
       zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

10.  Prowadzenie archiwum zakładowego  Urzędu Gminy.
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§ 21

REFERAT  GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI  ,  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
i   ROLNICTWA

Referatem kieruje Kierownik .

Przy  oznakowaniu akt prowadzonych  spraw  referat używa symbolu   -  OŚ

Podstawowy  zakres działania Referatu : 

Do zadań związanych z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami należy :

1) Zbycie ( sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste ) nieruchomości stanowiących  
      własność Gminy w tym :

a) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
b) uwłaszczenie najemców garaży,
c) zbycie tytułu własności działek budowlanych,
d) zbycie tytułu własności nieruchomości zabudowanych,
e) uwłaszczenie  osób  prawnych  na  nieruchomościach   stanowiących  własność 

Gminy, a
     będących w dotychczasowym ich zarządzie lub użytkowaniu.

2) Przejmowanie na rzecz Gminy nieruchomości w trybie komunalizacji na wniosek i z mocy 
prawa,

3) Przygotowanie  dokumentów  w  sprawach  pierwokupu  i  pierwszeństwa  nabycia    tytułu 
własności nieruchomości położonych na terenie Gminy,

4) Nieodpłatne  przekazywanie  w  drodze  umów  notarialnych  tytułu  własności  gruntów 
stanowiących własność Gminy na rzecz Skarbu Państwa,

5) Przejmowanie nieodpłatne w drodze umów na własność Gminy gruntów od Skarbu Państwa,
a)  wykup od osób prawnych i  fizycznych  gruntów przeznaczonych  pod 

inwestycje,
b) wnoszenie na własność w formie wkładu niepieniężnego / aportu / 

nieruchomości stanowiących mienie Gminy do spółki prawa handlowego,
c) prowadzenie  spraw  związanych  z  wygaśnięciem  prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości na wniosek lub z urzędu,
d) oddawanie  nieruchomości  gminnych  w  zarząd  komunalnym 

jednostkom organizacyjnym, a nie posiadającym osobowości prawnej,
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6) Prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem prawa zarządu na wniosek lub z 
urzędu komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

7) Przekazywanie w użytkowanie nieruchomości gminnych umową zawartą w formie 
aktu notarialnego ,

8) Aktualizacja  opłat  rocznych  z  tytułu  zarządu  i  użytkowania  wieczystego 
nieruchomości gminnych,

9) Naliczanie opłat adiacenckich, 

10) Naliczanie opłat związanych ze wzrostem lub obniżeniem wartości nieruchomości 
       w  związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania   
       przestrzennego, 

11) Tworzenie zasobów mienia gminnego,

12) Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą mienia gminnego osobom fizycznym 
i prawnym,

13) Prowadzenie  rejestrów oraz  opracowywanie  rocznych  wykazów ze sprzedaży i 
oddawanie w wieczyste  użytkowanie nieruchomości gminnych oraz dzierżaw i użyczeń z 
terenu  gminy,

14) Przekształcanie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności 
nieruchomości, 

15) Wykonywanie  innych  spraw  związanych  z  obrotem  nieruchomościami 
wynikających z ustaw,

16) Zlecanie  robót  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  wycen  nieruchomości  i 
dokonywanie odbioru tych robót od wykonawców,

17) Prowadzenie  spraw  związanych  z  regulacją,  aktualizacją  i  zakładaniem  ksiąg 
wieczystych dla nieruchomości gminnych,

18) Uczestnictwo w postępowaniach rozgraniczeniowych i podziałach nieruchomości

19) Prowadzenie rejestrów mienia gminnego,

20) Sporządzanie dokumentacji formalno prawnej związanej z wypłatą odszkodowań 
za grunty wydzielone pod budowę ulic z nieruchomości  objętych na wniosek właściciela 
podziałami,

21) Wydawanie  zgody  na  zajęcie  nieruchomości  gminnych  w  celu  prowadzenia 
inwestycji,

22) Prowadzenie operatu numeracji i nazewnictwa ulic,

23) Nadawanie numerów budynków,
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24) Zatwierdzanie projektów podziałów geodezyjnych,

25) Wydawanie decyzji o dokonaniu wymiany gruntów,

26) Wydawanie decyzji o rozgraniczenie nieruchomości,

27) Prowadzenie  spraw  dotyczących  prawidłowego  zagospodarowania,  ochrony  i 
rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,

28) Prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów.
 

Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i melioracji  :

1) Prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,

2) Koordynacja gospodarki nasiennej i obrotu materiałem hodowlanym zwierząt,

3) Nakazywanie zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności,

4) Współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie zwalczania chorób,  
       chwastów i szkodników upraw oraz nakazywanie niszczenia niektórych upraw,

5)   Współdziałanie ze służbą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin w zakresie stosowania 
   środków ochrony roślin,

  
6)    Współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

          i prowadzenie profilaktyki,

7)    Prowadzenie rejestru psów uznanych za agresywne, 

8)    Prowadzenie spraw związanych z problemem bezpańskich zwierząt,

9)    Koordynacja w organizowaniu skupu i kontraktacji płodów rolnych i zwierząt rzeźnych,

10) Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi i bieżące informowanie o zasadach
       prowadzenia tych upraw,

11)   Współpraca z jednostkami zajmującymi się oświatą rolniczą i wprowadzeniem postępu   
       rolniczego, 

12)   Prowadzenie statystyki rolnej, 

13)  Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa i spraw z tym związanych,

14)  Przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytków do zalesienia 
       i  opracowywanie długoterminowych i sezonowych planów nasadzeń stałych ,  

15) Prowadzenie sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów gminnych ,

16) Prowadzenie spraw związanych z ochroną  lasów przed pożarami,
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17) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

W zakresie ochrony środowiska :

1) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony przyrody

2) Realizacja  wszelkich  zadań Gminy wynikających  w zakresie   ochrony i  kształtowania 
środowiska środowiska, w tym m.in.:
a) podejmowanie  działań  zmierzających  do racjonalnego gospodarowania zasobami 

przyrodniczymi  oraz  przeciwdziałania  szkodliwym  wpływom  na  środowisko 
powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie,

b) ochrona  drzew i krzewów  - opracowywanie planów ochrony zieleni na terenie 
Gminy Turawa, 

c) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, 
d) wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego 
    zezwolenia,
e) dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
f) wykonywanie  kontroli  w  zakresie  przestrzegania  i  stosowania  przepisów  o  ochronie 

środowiska oraz występowanie  w charakterze  oskarżyciela  publicznego w sprawach o 
wykroczenia przeciw tym przepisom,

g) likwidacja dzikich wysypisk i nadzór nad wysypiskiem komunalnym w Bierdzanach.

3) Prowadzenie spraw związanych z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej,

4) Opracowywanie i nadzór nad realizacją gminnego programu ochrony środowiska i gminnego 
       programu gospodarki odpadami,

a) Przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie właściwej gospodarki odpadami
      i odprowadzania ścieków,
b)  Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu
       gospodarki odpadami,

5) Nadzór nad utrzymaniem i kształtowaniem wód  i terenów zieleni  w tym:
a) zbiorników wodnych, 
b) systemu zaopatrzenia w wodę
c) opieka nad pomnikami przyrody.

6) Ochrona wód przed zanieczyszczeniem a zwłaszcza przed wprowadzaniem ścieków do wód. 

7) Nadzór administracyjny nad terenami wokół Jezior Turawskich oraz obiektami     
       publicznymi.

8)   Współdziałanie i współpraca w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach wokół   
       Jezior Turawskich : 

a) ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu
b) z Komisariatem Policji
c) ze spółką Remondis,  Prowod  i innymi  instytucjami.  

§ 22
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REFERAT  BUDOWNICTWA 

Referatem kieruje Kierownik .

Przy  oznakowaniu akt prowadzonych  spraw  referat używa symbolu    -   BU 

Do  zakresu działania Referatu należą sprawy :

Do zadań w zakresie planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu należy :

1) przygotowywanie  materiałów  wyjściowych  i  nadzór  nad  sporządzaniem  studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy,  z  uwzględnieniem 
ustalenia strategii rozwoju gminy,

2) przygotowywanie  uchwał  Rady  o  przyjęciu  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

3) przygotowywanie  uchwał  Rady  o  przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy , 

4) przygotowywanie uchwał Rady i współdziałanie z gminami sąsiednimi w przypadku 
konieczności sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
zespołu gmin lub ich części, 

5) przygotowywanie materiałów związanych z podjęciem prac planistycznych związanych ze 
sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, 

6) prowadzenie innych spraw związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy , 

7) przygotowanie uchwały Rady o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy, 

8) przygotowywanie materiałów i oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym  i 
przedstawienie wyników tej oceny, co najmniej raz w okresie kadencji, Wójtowi Gminy i 
Radzie Gminy,

9)  przygotowywanie Wójtowi wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ocen, analiz i zebranych wniosków, 

10) udostępnianie zainteresowanym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do 
wglądu oraz na wniosek zainteresowanego sporządzanie wyrysów i wypisów z planu, 

11) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tym planem i przechowywanie 
oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy , 

12) przekazywanie wojewodzie i staroście kopii uchwalonych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy ,     

                               
13) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
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14) współuczestnictwo  w negocjacjach z wojewodą w sprawie wprowadzenia do 
miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zadań regionalnych, 

15) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu z właściwymi organami, 

16) stwierdzanie w drodze decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu w przypadkach określonych w ustawie, 

17) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 

18 18)  wydawanie decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego i prowadzenie rejestru tych 
       decyzji.

Zadania w zakresie infrastruktury  technicznej i utrzymaniem dróg :

1) Prowadzenie  i  koordynacja  wszelkich  spraw  związanych  z  realizacją  inwestycji  i 
remontów 

          prowadzonych przez Gminę oraz czuwanie nad prawidłową realizacją zadań w tym zakresie,

2) Podejmowanie działań  w celu  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
                komunalnych na terenie  gmin :

a)  nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, 
b)  współdziałanie i współpraca w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i z     
      dostawcami tych mediów,

3) przygotowywanie wieloletnich i rocznych przedsięwzięć inwestycyjnych gminy i planów  
       remontów obiektów komunalnych oraz bilansowanie potrzeb remontowych z możliwością      
        ich wykonawstwa,

4)    opracowywanie projektów planów finansowych dotyczących inwestycji gminnych i  
    analizowanie możliwości ich wykonania,

5 5)   udział w przeglądach stanu technicznego obiektów gminnych jednostek organizacyjnych i 
      budynków administracyjnego Urzędu ,

6)   prowadzenie i koordynacja zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu kapitalnego oraz   
6 termomodernizacji w obiektach gminnych jednostek organizacyjnych,
7
7)  nadzór nad bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektów komunalnych dotyczących:

a) utrzymania czystości ulic gminnych w okresie letnim i zimowym,
b) remontów cząstkowych ulic gminnych,
c) oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych,
d) wiat i przystanków komunikacji publicznej,

8)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, w szczególności:
a) zarządzanie drogami gminnymi,
b) wydawanie decyzji na zajęcie i naruszenie pasa drogowego,
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c) naliczanie opłat za zajęcie i wbudowanie w drogę urządzeń nie związanych z    
          funkcjonowaniem drogi oraz za utrudnienie w ruchu drogowym podczas prowadzenia  

   prac w pasie drogowym,
d) prowadzenie rejestru wydanych decyzji za zajęcie i naruszenie pasa drogowego,
e) udział w przekazaniu i przyjęciu pasa drogowego po wykonanych robotach,

9) nadzór nad efektywnym wykorzystywaniem środków finansowych z budżetu gminy  
       przeznaczonych na zadania remontowo-budowlane i modernizacyjne oraz inwestycje,

10)  nadzorowanie robót publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji i gospodarki 
       komunalnej,

11)  wydawanie opinii i uzgodnień dla potrzeb opracowań projektowych w sprawach       
       związanych  z naruszeniem terenów gminnych,

12)  udział w posiedzeniach organizowanych przez Powiatowy Zespół Uzgadniania      
       Dokumentacji Projektowej,

13) prowadzenie okresowych przeglądów urządzeń i terenów gminnych,

14) udział w komisjach odbiorczych i przeglądach pogwarancyjnych: inwestycji, remontów i 
       bieżącego utrzymania terenów i urządzeń komunalnych,

15) przygotowywanie założeń do projektu budżetu, opracowywanie sprawozdań finansowych       
       i  rzeczowych z realizacji budżetu.

16) współdziałanie z Referatem  Turystyki i Promocji w zakresie opracowania programów  
8  i wniosków o środki finansowe z Unii Europejskiej oraz innych instytucji.   
9
17) Prowadzenie spraw związanych z melioracją i gospodarką wodną, a w szczególności 

    rozstrzyganie sporów :

a) o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
b) nadzór nad funkcjonowaniem rowów melioracyjnych stanowiących własność gminy,
c) prowadzenie ewidencji szkód strat popowodziowych lub po suszy
d) zobowiązanie właścicieli gruntów do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią.
e) współpraca z Gminną Spółką Wodną,

Zadania do realizacji w  zakresie zamówień publicznych 

1) Organizowanie  i przeprowadzenie zamówień  publicznych  zgodnie z procedurą określoną w 
ustawie prawo  zamówień publicznych,

2) przygotowywanie i opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty, usługi i dostawy,  w 
celu przygotowania ogłoszenia w biuletynie UZP,

3) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,

4) prowadzenie sprawozdawczości inwestycyjnej i GUS w zakresie realizowanych inwestycji, 
remontów i gospodarki komunalnej,
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5) przygotowanie umów i zleceń nie podlegających przepisom ustawy prawo zamówień 
publicznych, oraz prowadzenie ich rejestru.

IV. Wykonywanie zadań dotyczących poprawy warunków pracy i stanu BHP.

§ 23

RADCA  PRAWNY 

Przy  oznakowaniu akt prowadzonych  spraw   używa symbolu   -  RP

Do zadań Radcy Prawnego należy :
1. Prowadzenie obsługi prawnej  Wójta i Urzędu .
2. Opiniowanie pod względem  prawnym i redakcyjnym  

projektów  aktów prawnych wydawanych przez Wójta.
3. Występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy w 

postępowaniu sądowym, arbitrażowym i administracyjnym.
4. Sprawdzanie zgodności projektów  decyzji, postanowień, umów , ugód i porozumień 

z obowiązującymi przepisami prawnym.
5.    Uczestniczenie na wniosek Wójta w obradach Sesji Rady Gminy. 

§ 24

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1)   Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w referatach określa instrukcja 
       kancelaryjna  dla organów samorządu.
2) Zasady porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie określa Regulamin Pracy Urzędu.
3) Przekazywanie stanowisk następuje protokolarnie i komisyjnie w składzie: przekazujący,
       przejmujący oraz Kierownik Referatu.
       Protokół przekazania w trzech egzemplarzach przygotowuje osoba przekazująca   
       stanowisko.
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