
Załącznik  
do Zarządzenia Wójta Nr 130/2013 
z dnia 8 marca 2013 roku. 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
URZĘDU GMINY IZABELIN 

 
 
 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
 

§ 1 
 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Izabelin, zwany dalej regulaminem, określa : 
1) strukturę organizacyjną Urzędu, stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu; 
2) ramowe zadania komórek organizacyjnych; 
3) podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu, określony w załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu). 
 

§2  
 

Urząd Gminy Izabelin realizuje zadania:  
1)  własne Gminy, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm); 
2) zlecone Gminie, wynikające z ustaw szczególnych oraz przejęte od organów administracji   

rządowej w drodze porozumienia z organami tej administracji; 
3) powierzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego na mocy podpisanych 

porozumień. 
§3 
 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Izabelin; 
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Izabelin; 
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Izabelin; 
4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Izabelin;  
5) Sekretarzu Gminy - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Izabelin;  
6) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Izabelin; 
7) Komórki organizacyjne - należy przez to rozumieć Referaty Urzędu Gminy; 
8) Jednostki organizacyjne - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy. 
 

 
§4 
 

 Urząd jest strukturą organizacyjną, przy pomocy której Wójt wykonuje swoje zadania. 
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§5 
 

1. W Urzędzie obowiązuje instrukcja kancelaryjna ustalona Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(Dz. U. z 2011r. nr 14 poz. 67).  

2. Znakowanie akt następuje zgodnie z jednolitym, rzeczowym wykazem akt. 
 
 

II. KIEROWNICTWO URZĘDU 
 

§6  
 
1. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika. 
2. Wójt jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz zwierzchnikiem 

służbowym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. 
3. Zastępca Wójta wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania, zapewniając w powierzonym mu 

zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Gminy i sprawuje 
nadzór nad działa1nością komórek organizacyjnych  

4. Skarbnik sprawuje funkcję głównego księgowego budżetu. 
5. Zastępca Skarbnika wykonuje wyznaczone przez Skarbnika zadania oraz pełni obowiązki 

Skarbnika podczas jego nieobecności.  
6. Sekretarz Gminy prowadzi sprawy Gminy w imieniu Wójta, w zakresie ustalonym przez Wójta 
7. Szczegółowy podział zadań i kompetencji pomiędzy wymienione w ust. 1 kierownictwo Urzędu 

określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU 
 

§7 
 

W skład Urzędu wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy oznaczone 
następującymi symbolami : 

1) Urząd Stanu Cywilnego – USC; 
2) Referat Spraw Obywatelskich – SO; 
3) Radca Prawny – RP; 
4) Komendant Gminny Ochrony Pożarowej – Ppoż; 
5) Referat Architektury i Geodezji – UAG; 
6) Referat Inwestycji – RI; 
7) Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa –ROŚ; 
8) Referat Księgowości Podatkowej – FP; 
9) Referat Księgowości Budżetowej – FB; 
10) Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej – FDG; 
11) Kasa – FK; 
12) Referat Ogólny – SGO; 
13) Kontrola wewnętrzna – KW; 
14) Pełnomocnik ds. Jakości; 
15) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – PIN;  
16) Kancelaria tajna – KT; 
17) Referat Oświaty, Zdrowia Publicznego i Spraw Pracowniczych – OZPiSP; 
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§ 8 

 
1. Kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają ich zakresy czynności. 
2. Zakresy czynności opracowują kierownicy komórek organizacyjnych i przedkładają do 

akceptacji Wójtowi. 
3. Zakresy czynności wręczane są nie później niż w okresie siedmiu dni od nawiązania stosunku 

pracy, a ich kopie przechowywane w aktach osobowych pracownika. 
 

§9 
 

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 
1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; 
2) Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich; 
3) Kierownik Referatu Architektury i Geodezji; 
4) Kierownik Referatu Inwestycji; 
5) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 
6) Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej; 
7) Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej; 
8) Kierownik Referatu Ogólnego; 
9) Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia Publicznego i Spraw Pracowniczych; 
10) Główny specjalista ds. organizacji 

 
§ 10 

Jednostki organizacyjne wyodrębnione: 
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 
2) Centrum Kultury Izabelin; 
3) Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie; 
4) Zespół Szkół w Izabelinie; 
5) Gminne Przedszkole w Laskach; 
6) Gminne Przedszkole w Izabelinie  
7) Biuro Obsługi Finansowej;  
8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.  

 
 

III. ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH  
PRZEZ KIEROWNIKÓW REFERATÓW 

 
                           § 11 

 
1. Kierownicy referatów realizują w imieniu i na rzecz Wójta: zadania własne Gminy określone 

ustawami, statutem Gminy, uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta oraz zadania zlecone 
i powierzone z zakresu działania administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów 
ogólnie obowiązujących i na mocy porozumień z właściwymi organami. 

2. Kierownicy referatów są odpowiedzialni przed Wójtem za wykonywanie zadań określonych dla 
referatu, a w szczególności za nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez 
podległych pracowników, zgodność z prawem opracowywanych projektów decyzji, uchwał, 
przygotowywanie informacji, analiz, sprawozdań i przyjmowanie interesantów  

3. Do obowiązków kierowników referatów należy kierowanie działalnością referatu zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami, współpraca z organami samorządowymi, rozpatrywanie skarg, 
wniosków, interpelacji wg właściwości, nadzór nad prawidłowym i terminowym 
wykonywaniem zadań oraz załatwianiem spraw przez pracowników referatu, nadzór nad 
przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów o zabezpieczeniu 
tajemnicy państwowej i służbowej. 

4. Przy wykonywaniu zadań kierownicy upoważnieni są do współdziałania z właściwymi 
instytucjami i jednostkami, brania udziału na zaproszenie właściwej komisji Rady w jej 
posiedzeniach, zasięgania opinii komisji Rady i przedstawiania spraw do rozpatrzenia przez te 
komisje. 

5. W przypadku, gdy kierownik nie może pełnić swych obowiązków z powodu choroby, urlopu lub 
innych przyczyn, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik. 

 
§ 12 

 
1. Kierownicy referatów, kierując się zasadami racjonalnej organizacji pracy, przedstawiają 

propozycje szczegółowego podziału zadań pomiędzy pracowników referatu; wynikających z 
regulaminu organizacyjnego oraz ustaw i przepisów wykonawczych,  

2. W każdym przypadku zmiany zakresu, charakteru i treści działania referatu oraz sposobu 
realizacji, kierownik referatu wnioskuje o dokonanie odpowiednich zmian w zakresie czynności 
pracowników. 

 
 

IV. ZAKRESY DZIALANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU 
 

§ 13 
 
Celem wykonywania powierzonych zadań pracownicy Urzędu wykonują następujące czynności i  
działania  

1) zapewniają terminową i prawidłową obsługę mieszkańców zgodnie z przepisami prawa; 
2) inicjują działania organizacyjno – gospodarcze na rzecz rozwoju Gminy oraz je realizują, 
3) współpracują z komisjami Rady; 
4) współdziałają z organami administracji rządowej, jednostkami organizacyjnymi Gminy; 

organizacjami społecznymi i gospodarczymi w sprawach objętych zakresem ich działania; 
5) podejmują działania na rzecz pozyskiwania dochodów Gminy; 
6) zapewniają prawidłową realizację budżetu w zakresie merytorycznych działań właściwych 

dla pozycji budżetowych danego referatu; 
7) opracowują projekty decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej, w ramach 

zakresu działania komórki; 
8) przygotowują projekty odpowiedzi na interpelacje radnych, interwencje posłów i senatorów 

oraz skarg i wniosków mieszkańców; 
9) przygotowują projekty uchwał organów Gminy; 
10) wykonują uchwały organów Gminy;  
11) przygotowują oceny, analizy, informacje i sprawozdania; 
12) opracowują  programy, projekty planów, w tym planów finansowych wraz z uzasadnieniem 

objętym zakresem działania;  
13) realizują zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zarządzeń 

Wójta w tym zakresie; 
14) wykonują zadania z zakresu kontroli p.poż. i bhp oraz zachowania tajemnicy państwowej i 

służbowej; 
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15) wykonują określone przez Wójta zadania związane z wyborami do Senatu i Sejmu R.P. 
wyborami Prezydenta, samorządu terytorialnego oraz referendum; 

 
§ 14 

 
Referat Ogólny 

 
Do zadań Referatu Ogólnego należą sprawy związane z bieżącą działalnością Urzędu, a w 
szczególności w zakresie: 
1) spraw kancelaryjno-sekretarskich Urzędu i Rady Gminy; 
2) administrowania danymi osobowymi; 
3) kancelarii niejawnej 
4) obrony cywilnej; 
5) utrzymania technicznego budynku Urzędu 
6) archiwum; 
7) zaopatrzenia; 
8) bezpieczeństwa i higieny pracy; 
9) sieci informatycznej. 

 
§ 15 

 
1. Referat Księgowości Budżetowej 
 

Do zadań Referatu Księgowości Budżetowej należy w szczególności: 
1) nadzór nad realizacją budżetu;  
2) prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz Urzędu;  
3) kontrola realizacji zadań i przestrzeganie dyscypliny budżetowej w jednostkach podległych 

i dotowanych z budżetu Gminy; 
4) sprawy płacowe pracowników Urzędu; 
5) opracowywanie założeń do projektu budżetu Gminy, planów finansowania zadań, 

wnioskowanie zmian w celu racjonalnego wykorzystania środków; 
6) współpraca z RIO w zakresie sprawozdawczości i kontroli budżetu. 

 
2. Referat Księgowości Podatkowej. 
 

Do zadań Referatu Księgowości Podatkowej należy w szczególności: 
1) wymiar i pobór podatków oraz przyjmowanie opłat i innych zobowiązań pieniężnych 

wynikających z wykonywania przepisów innych ustaw; 
2) współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie realizacji dochodów Gminy. 

 
3. Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej. 
 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. działalności gospodarczej należy przede 
wszystkim: 
1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w Gminie; 
2) wydawanie zezwoleń i koncesji, w tym wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 
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4. Kasa. 
 
      Kasa prowadzi obsługę gotówkową Urzędu Gminy. 
 

§ 16 
 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na1eży w 
szczególności: 
1) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem loka1nych dróg, ulic i placów oraz 

organizacją ruchu drogowego; 
2) sporządzanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych i wojewódzkich; 
3) nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg lokalnych; 
4) gospodarowanie obiektami komunalnymi (eksploatacja, czynsz, opłaty); 
5) współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zakresie zaopatrzenia Gminy w dostawy 

wody, gazu i energii elektrycznej; 
6) utrzymanie czystości i należytego stanu sanitarnego Gminy; 
7) kontrola zużycia, naliczanie i egzekwowanie opłat za pobór wody z wodociągów gminnych, 
8) sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej; 
9) utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni, urządzeń melioracyjnych i ujęć wody; 
10) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej; 
11) podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniu środowiska; 
12) orzekanie w sprawach ochrony środowiska w zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów; 
13) organizowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 

zwalczanie wszelkich przejawów naruszania tych przepisów oraz nadzorowanie terminowej 
realizacji decyzji i nakazów administracyjnych dotyczących sprawców zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego; 

14) wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów; 
15) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody; 
16) prowadzenie spraw związanych z gospodarką rolną i hodowlą zwierząt w Gminie. 

 
§ 17 

 
Referat Inwestycji. 

 
Do zadań Referatu Inwestycji należy w szczególności: 
1) planowanie koordynowanie działalności inwestycyjnej i remontowej w Gminie;  
2) zapewnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla gminnych zadań inwestycyjnych i 

remontowych oraz nadzorowanie ich realizacji; 
3) prowadzenie odbioru końcowego inwestycji i remontów ich rozliczanie we wszystkich 

fazach procesu inwestycyjnego. 
 
 

§ 18 
 

 Referat Architektury i Geodezji 
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Do zadań Referatu Architektury i Geodezji należą sprawy z zakresu strategii rozwoju Gminy, 
zagospodarowania przestrzennego, architektury i urbanistyki oraz geodezji i gospodarki gruntami i 
nieruchomościami, a w szczególności:  

1) podejmowanie działań związanych z kierunkiem rozwoju przestrzennego oraz typowanie 
obszarów do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub 
korekty planów wcześniej zatwierdzonych; 

2) udział w pracach przygotowawczych, związanych z procedurą sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego; 

3) przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu; 

4) przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów , nadawanie numeracji 
porządkowej budynków, ustalanie potrzeb i zlecanie opracowań geodezyjnych i 
kartograficznych; 

5) dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości;  
6) zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości; 
7) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków i gruntów rolnych na 

cele nierolnicze; 
8) prowadzenie postępowania administracyjnego oraz opracowywanie decyzji w sprawach 

określonych przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, sprzedaży 
lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie 
gruntów stanowiących własność Gminy na rzecz osób prawnych i osób fizycznych w drodze 
przetargu lub w trybie bezprzetargowym.  

 
§ 19 

 
Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich 

 
1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi, jako zadania zlecone, sprawy związane z aktami 

stanu cywilnego, a w szczególności: 
1) rejestrację stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego;  
2) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia dziecka, 

powrocie do poprzedniego nazwiska, uznaniu dziecka; 
3) wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego 

oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 
4) prowadzenie akt stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów o aktach 

stanu cywilnego;  
5) prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów tych aktów.  

        
2. Na  stanowiskach ds. obywatelskich prowadzone są sprawy związane z ewidencją ludności i 

dokumentami tożsamości,   a w szczególności:       
1) prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość; 
2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy , prowadzenie ewidencji w 

tym zakresie, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub 
wymeldowania; 

3) zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja oraz związany z 
tym system PESEL;  

4) udzielanie informacji adresowych i o dokumentach tożsamości w odniesieniu do obszaru 
Gminy (zgodnie z obowiązującymi przepisami); 



 8

5) współdziałanie w realizacji zadań związanych z wyborami prezydenckimi, 
parlamentarnymi, samorządowymi i referendum; 

6) prowadzenie stałego rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców, wydawanie 
zaświadczeń o prawie do głosowania;  

7) prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych i poborowych z terenu Gminy. 
 
 

§ 20 
 

Kancelaria tajna 
Do zadań Kancelarii tajnej należy rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów 
niejawnych uprawnionym osobom. 
1. Kierownik kancelarii tajnej podlega bezpośrednio pełnomocnikowi ds. ochrony informacji 
niejawnych. 
2. Do podstawowych zadań kierownika kancelarii należy: 

1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów; 
2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym; 
3) egzekwowanie zwrotu dokumentów; 
4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii 
oraz jednostce organizacyjnej; 
5) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami; 
6) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony. 

 
§ 21 

 
Referat Oświaty, Zdrowia Publicznego i Spraw Pracowniczych 

 
Do zadań Referatu należą sprawy związane z oświatą, ochroną zdrowia i sprawami pracowniczymi, 
a w szczególności: 

1) prowadzenia spraw i nadzór nad działalnością publicznych placówek oświatowych;  
2) ewidencja niepublicznych placówek oświatowych; 
3) prowadzenia spraw dotyczących niepublicznych placówek oświatowych; 
4) przygotowywanie i nadzór nad zdrowotnymi programami profilaktycznymi; 
5) sprawy kadrowe pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 
§ 22 

 
Samodzielne stanowiska 

 
 
1. Radca prawny podlega bezpośrednio Wójtowi. Do jego właściwości należy w szczególności: 

1) obsługa prawna sesji rady Gminy oraz obsługa prawna Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i 
Skarbnika, referatów Urzędu i samodzielnych stanowisk poprzez sporządzanie opinii 
prawnych i udzielanie porad prawnych;  

2) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów: uchwał Rady, zarządzeń 
Wójta, porozumień oraz umów zawieranych przez Wójta;  

3) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i sądami 
administracyjnymi; 

4) opiniowanie zgodności z prawem przygotowywanych decyzji administracyjnych;  



 9

5) opiniowanie statutów, regulaminów i przepisów wewnętrznych Urzędu dotyczących 
bieżącego funkcjonowania Urzędu. 

 
2. Komendant Gminny Ochrony Pożarowej. 

Do zadań Komendanta Gminnego Ochrony Pożarowej należy w szczególności:  
1) przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach nadzorowanych 

przez Gminę;  
2) koordynowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniami pracowników nadzorowanych 

jednostek;  
3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej;  
4) inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu ochrony p.poż. 

3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 
 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych wykonuje zadania wynikające z 
 przepisów o ochronie informacji niejawnych. 
4. Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy: 
organizowanie i nadzór nad przedsięwzięciami zapewniającymi ochronę informacji niejawnych w 
Urzędzie Gminy, w tym ich ochrony fizycznej; 

1) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, 
przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne; 
2) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych urzędu i nadzorowanie jego realizacji; 
3) wykonywanie czynności określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych związanych 
z dopuszczeniem wytypowanych pracowników urzędu do pracy na zajmowanym stanowisku, 
albo wykonywanie prac zleconych związanych z dostępem do informacji niejawnych 
stanowiących tajemnice służbową; 
4) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub 
służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych, 
5) sprawowanie nadzoru nad pracą kancelarii tajnej oraz prowadzenie okresowych kontroli 
ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów; 
6) szkolenie pracowników urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

5. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Wójtowi. 
6. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania 
przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie. 

 
 

V.ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA 
INDYWIDUALNYCH SPRAW MIESZKAŃCÓW 

 
§ 23 

 
Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez obywateli oraz terminy ich załatwiania 
określa kodeks postępowania administracyjnego. 
 

§ 24 
 
Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego 
rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa, a w szczególności: 
1) załatwiania sprawy w sposób nie wymagający wielokrotnego stawiennictwa interesanta w 

Urzędzie; 
2) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści 
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obowiązujących przepisów; 
3) rozstrzygnięcia sprawy, w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych przypadkach do 

określenia terminu załatwienia;  
4) powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności; 
5) informowania o przysługujących środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć oraz o trybie 

składania skarg i wniosków; 
6) uzupełnienia w miarę możliwości brakującej dokumentacji we własnym zakresie, korzystając z 

informacji zawartych w dowodach osobistych interesantów lub urzędowych dokumentach 
będących w ich posiadaniu, bądź oświadczeniach; 

7) poświadczania odpisów (kserokopii) dokumentów wykonywanych przez interesantów w toku 
załatwiania spraw; 

8) interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej bądź telefonicznej. 
 

§25 
 
1. Posłowie, senatorowie oraz radni w sprawach wynikających z pełnienia mandatu, jak również 

przedstawiciele jednostek pomocniczych, pracownicy urzędów państwowych i inne osoby 
wykonujące funkcje publiczne w sprawach służbowych przyjmowani są poza kolejnością. 

2. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli 
ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych. 

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu są zobowiązani do systematycznego działania na 
rzecz doskonalenia obsługi interesantów, stałej poprawy stylu pracy , szczególnie w zakresie 
załatwiania spraw mieszkańców Gminy. 

 
§ 26 

 
1. Wójt, zastępca Wójta i Sekretarz Gminy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują 

interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 
18:00  

2. W przypadku przyjęcia skargi lub wniosku w formie ustnej należy sporządzić protokół z takiej 
czynności. 

3. Odpowiedzi w sprawach skarg i wniosków podpisuje Wójt lub jego Zastępca. 
 

§ 27 
 

1. Jeżeli charakter sprawy wniesionej do organu samorządu wymaga podjęcia działań przez kilka 
komórek organizacyjnych w zakresie ich merytorycznej właściwości, Wójt lub osoba przez 
niego upoważniona ustala w formie pisemnej dekretacji komórkę wiodącą  

2. Komórka wiodąca obowiązana jest do kompleksowego i wyczerpującego załatwienia sprawy . 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§28 
 
1. Wójt nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych Gminy w tym Centrum Kultury Izabelin, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnych Przedszkoli, Zespołu Szkół i Biura Obsługi 
Finansowej w Izabelinie,  jako jednostek  realizujących część ustawowych zadań Gminy.  

2. Zakres zadań i statuty tych jednostek są przedmiotem odrębnych uchwał Rady Gminy 
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§29 

 
Tryb pracy określający warunki zachowania, porządku i dyscypliny pracy, a także wzajemne 
zobowiązania pracodawcy i pracownika w Urzędzie określone są w Regulaminie Pracy Urzędu.   
 

§ 30 
 
Zmiany postanowień niniejszego regulaminu dokonuje się w trybie ustalonym dla jego nadania. 
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Załącznik nr 1   
do Regulaminu Organizującego  
Urzędu Gminy Izabelin 
wprowadzonego zarządzenia 
Nr 130/2013 Wójta Gminy Izabelin  
z dnia 8 marca 2013. 

 
 

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KIEROWNICTWO URZĘDU 
 

§ 1 
 
1. Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, 
2. Wójt, jako organ wykonawczy Gminy, realizuje politykę nakreśloną przez Radę, kieruje 

bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz 
 

.§ 2 
 
Do zadań Wójta należy w szczególności: 
1) składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem spraw majątkowo-finansowych Gminy; 
2) ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdania z jego wykonania; 
3) realizacja polityki kadrowej wspólnie z Sekretarzem Gminy; 
4) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności;  
5) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji 

publicznej; 
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych;  
7) reprezentowanie gminy na zewnątrz: Wójt, o ile Rada nie postanowi inaczej, jest reprezentantem 

Gminy w organizacjach publicznoprawnych oraz w spółkach i stowarzyszeniach gmin, Wójt 
reprezentuje Gminę podczas uroczystości państwowych i lokalnych;  

8) przygotowywanie wniosków i propozycji pod obrady Rady Gminy; 
9) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.; 
10) wydawanie zarządzeń regulujących pracę Urzędu;  
11) koordynowanie i nadzór nad zadaniami przejętymi przez Gminę na podstawie ustaw bądź w 

drodze porozumień;  
12) pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej; 
13) pełnienie funkcji Kierownika USC;  
14) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków. 
 

§ 4 
 
Wójt sprawuje nadzór nad działalnością; 
1) Zastępcy Wójta;  
2) Sekretarza Gminy; 
3) Skarbnika;  
4) Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich; 
5) Radcy prawnego; 
6) Komendanta Gminnego Ochrony Pożarowej. 
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§ 5 
 
1. Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta, sprawuje funkcje Wójta w razie 

jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków. 
2. Do zadań Zastępcy Wójta na1eży: 

1) opracowanie projektów planów i strategii rozwoju Gminy; 
2) współdziałanie z Komisjami Rady;  
3) wykonywanie Uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta, a także nadzór nad 

wprowadzeniem ich w życie przez podporządkowane mu komórki organizacyjne; 
4) przedkładanie Wójtowi okresowych sprawozdań z bieżącej działa1ności 

podporządkowanych mu komórek organizacyjnych Urzędu; 
5) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;  
6) reprezentowanie Gminy na uroczystościach i w czasie oficja1nych spotkań. 

 
§ 6 

 
1. Zastępca Wójta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: 

1) Referatu Architektury i Geodezji;  
2) Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 
3) Referatu Inwestycji. 

2. Współuczestniczy w opracowywaniu i przygotowywaniu planów inwestycji gminnych. 
3. Zastępuje kierownika USC.  
4. Współdziała z Radą Gminy i jej komisjami w zakresie swego działania. 
 

§ 7 
 
Sekretarz Gminy zajmuje się problemami organizacji Urzędu, planowania pracy oraz obsługi 
interesantów. 
 

§ 8 
 
Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności . 
1) opracowywanie i aktualizacja, w porozumieniu z Radcą Prawnym wewnętrznych aktów 

normatywnych i procedur postępowania regulujących pracę w Urzędzie, 
2) organizacja pracy w Urzędzie, inicjowanie usprawnień, upowszechnianie nowoczesnych metod 

organizacji pracy ,  
3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami, 
4) prowadzenie spraw z zakresu polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie  
5) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy,  
6) współpraca z sąsiednimi gminami 
 

§9 
 
Sekretarz Gminy, poza sprawami wymienionymi w § 8 , odpowiedzialny jest za:  
1) techniczno -organizacyjne przygotowanie wyborów samorządowych, parlamentarnych i 
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      prezydenckich oraz referendów ogólnokrajowych i gminnych; 
2) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie; 
3) koordynację odpowiedzi na skargi, listy, wnioski mieszkańców oraz interpelacje radnych; 
4) kontakty z organizacjami społecznymi; 
 

§10 
Sekretarz Gminy nadzoruje pracę: 

1) Referatu Ogólnego; 
2) Referat Oświaty, Zdrowia Publicznego i Spraw Pracowniczych; 
3) Audytu i Kontroli. 

§11 
 

Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi Gminy oraz obsługą 
finansowo-księgową - jest głównym księgowym budżetu 
 

§12 
 
Do zadań Skarbnika Gminy na1eży w szczególności: 
1) opracowywanie założeń do projektu budżetu Gminy;  
2) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i racjonalnym gospodarowaniem środkami 

budżetowymi;  
3) okresowe informowanie Zarządu o stanie realizacji budżetu Gminy, opracowywanie sprawozdań 

finansowych z wykonania budżetu oraz ana1iza i ocena sytuacji finansowej Gminy; 
4) prowadzenie, księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w powierzonym zakresie 

działania;  
6) kontrasygnowanie oświadczeń woli wywołujących skutki finansowe, składanych przez 

upoważnione osoby w imieniu Gminy; 
7) wykonywanie budżetu zgodnie z ustawą o dochodach i finansach Gminy; 
8) nadzorowanie pracy: 

1. Referatu Księgowości Budżetowej; 
2. Referatu Księgowości Podatkowej; 
3. Kasy; 

4.  Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej. 


