
§14
Czas pracy:
1. Czas pracy pracownikow Urzedu nie moze przekraczac 40 godzin na tydzien.
2. Pracownikow obowi^zuje nast?puja^cy czas pracy :
- Poniedzialek, Sroda, Czwartek - od 730do 1530,

Wtorek-od730dol700,

Piatek -od730do 14°°."

3. Wojt Gminy w szczegolnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika moze
ustalic inne godziny pracy.

4. Warunkiem rozpocz?cia pracy jest podpisanie listy obecnosci.
5. Wyjscie poza teren urz?du odbywa si? po dokonaniu wpisu do ksiajzki wyjsc.

§15
Obowia^zki i prawa pracownika samorza^dowego okreslaja^przepisy ustawy o pracownikach
samorza^dowych, a w kwestiach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje si? odpowiednio
przepisy kodeksu pracy.

§16
Zasady usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy i spoznien:
1. Opuszczenie pracy lub spoznienie si? do pracy usprawiedliwiaja^przyczyny

uniemozliwiaj^ce stawienie si? do pracy, a w szczegolnosci:
1) choroba lub wypadek powoduja^cy niezdolnosc do pracy,
2) choroba lub wypadek czlonka rodziny pracownika, wymagaj^ce sprawowania przez

pracownika osobistej opieki,
3) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia si? w sprawach powszechnego

obowi^zku obrony, przez organy administracji rzajiowej lub samorza^dowej, sâ d,
prokuratur?, policj? lub organ prowadz^cy post?powanie w sprawach o wykroczenie,

4) okolicznosci wymagaja.ce sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
5) leczenie sanatoryjne, jezeli jego okres zostal uznany zaswiadczeniem lekarskim

za okres niezdolnosci do pracy z powodu choroby,
6) zaklocenia w funkcjonowaniu komunikacji i inne nadzwyczajne wypadki

uniemozliwiaja^ce terminowe przybycie do pracy,
7) koniecznosc wypoczynku po nocnej podrozy sluzbowej w granicach 8 godzin

od zakonczenia podrozy - jezeli pracownik podrozowal w warunkach
uniemozliwiaja^cych nocny wypoczynek,

8) inne przeslanki wynikaja^ce z kodeksu pracy, z przepisow wykonawczych do kodeksu
pracy lub z innych przepisow prawa.

2. O niemozliwosci stawienia si? do pracy z przyczyn z gory wiadomych wymienionych
w ust. 1 pracownik powinien uprzedzic przelozonego.

3. Uznanie nie przybycia do pracy, spoznienia si?, przedwczesnego opuszczenia pracy,
za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione nalezy do bezposredniego przelozonego.
W przypadku wajpliwosci decyzj? rozstrzygaja^podejmuje Wojt Gminy.

§17
Zwolnienie od pracy:
1. Do udzielania pracownikom zwolnien od pracy uprawniony jest bezposredni przelozony.
2. Kazdorazowo zwolnienie musi zostac odnotowane w ewidencji wyjsc sluzbowych i

prywatnych.
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3. Za czas zwolnienia od pracy dla zalatwienia waznych spraw osobistych w godzinach pracy
nie przysluguje wynagrodzenie, chyba ze pracownik odpracuje czas zwolnienia.

4. W Urz^dzie prowadzona jest ewidencja odpracowanego czasu pracy pracownikow w
zwia^zku z zalatwieniem przez nich spraw osobistych w godzinach pracy.

V. Tryb i zasady postf powania przy opracowywaniu i wydawaniu aktow prawnych.

§18
1. Na podstawie upowaznieri ustawowych gminie przysluguje prawo stanowienia prawa

miejscowego obowia^zuja^cego na obszarze gminy, zwanego dalej przepisami gminnymi.
2. Organy Gminy moga^ wydawac akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewn^trznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urz?du i instytucji gminnych,
3) zasad zarza^du mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektow i urza^dzen uzytecznosci publicznej.

3. W zakresie nie uregulowanym w odr^bnych ustawach lub innych przepisach powszechnie
obowia^zuja^cych, Rada Gminy moze wydawac przepisy porza^dkowe, jezeli jest to
niezb^dne dla ochrony zycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porza^dku,
spokoju i bezpieczenstwa publicznego.

§19
Akty prawa miejscowego ustanawia :
1. Rada Gminy w formie uchwaly.
2. W przypadku niecierpi^cym zwloki przepisy porza^dkowe moze wydac Wqjt Gminy

w formie zarzajizenia. Zarza^dzenia wydane przez Wojta Gminy podlegaja^zatwierdzeniu
na najblizszej sesji Rady Gminy.

§20
Wojt wydaje:
1. Zarzajizenia.
2. Zarza^dzenia wewn^trzne Urz^du w formie okolnikow.
3. Decyzje administracyjne.

§21
1. Zarza^dzenia moga^byc wydawane w przypadkach, gdy istnieje do tego podstawa prawna.
2. Okolniki wydawane sâ  z inicjatywy Wojta w celu zapewnienia wykonania przez Urzqxi

i gminne jednostki organizacyjne zadan okreslonych aktami prawnymi wyzszego rz^du,
uchwalami Rady Gminy, jak rowniez w celu ukierunkowania dzialalnosci tych jednostek.

3. Projekty tych dokumentow przygotowuje lub przyjmuje od innych komorek
organizacyjnych Sekretarz Gminy, ktory jednoczesnie czuwa nad ich realizacja^.

§22
Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w formie okreslonej
w KPA wydaje Wojt lub pracownicy Urz^du na podstawie indywidualnych upowaznien
Wojta.

§23
1. Projekty aktow normatywnych: uchwal Rady, zarz^dzen i okolnikow Wojta przygotowuj^

pracownicy z poszczegolnych referatow i stanowisk pracy odpowiedzialni merytorycznie
za dany zakres czynnosci.
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2. Tresc i podstawa prawna wymienionych dokumentow wymaga uzgodnienia z
Kierownikiem Referatu, Zastejica. Wojta Gminy, Sekretarzem Gminy i z Radca^Prawnym.
Radca prawny zamieszcza klauzul? zgodnosci dokumentu pod wzgl^dem formalno-
prawnym bez zastrzezen.

3. Jezeli projekt nasuwa zastrzezenia nalezy go przeredagowac zgodnie z zaleceniami radcy
prawnego.

§24
Jezeli zgodnie z obowia^zuja^cymi przepisami projektowany akt ma bye wydany za zgoda^
lub w porozumieniu z okreslonymi organami lub jednostkami, projekt aktu nalezy
przedstawic zainteresowanym, celem zaj?cia stanowiska.

VI. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i zatatwiania indywidualnych spraw
obywateli w Urzfdzie Gminy, w tym skarg i wnioskow.

§25
1. Indywidualne sprawy obywateli zalatwiane sâ  w terminach okreslonych w Kodeksie

Post^powania Administracyjnego, przepisach szczegolnych oraz Zarza^dzeniu Wojewody
wydanym w trybie art. 35 § 4 kpa okreslaja^cym rodzaje spraw, ktore mozna zalatwic
w terminach skroconych.

2. Kontrol? i koordynacj^ dzialari komorek organizacyjnych Urz?du w zakresie zalatwiania
indywidualnych spraw obywateli w tym zwlaszcza skarg, wnioskow i interpelacji sprawuje
Sekretarz Gminy.

3. Sekretarz Gminy zobowi^zany jest do dokonywania okresowych ocen sposobu
zalatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wnioskow.

§26
1. Ogolne zasady post^powania ze sprawami wniesionymi przez obywateli okresla Kodeks

Postej>owania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna, oraz przepisy szczegolne
dotycza^ce zwlaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania skarg,
wnioskow obywateli.

2. Sprawy wniesione przez obywateli do Urz^du sa^ewidencjonowane w rejestrach i spisach
spraw.

3. Urza^d Gminy prowadzi rejestr skarg i wnioskow wplywaja^cych oraz skarg zgloszonych
w czasie przyj^c interesantow przez Wojta, Zast^pc? Wojta Gminy, Sekretarza Gminy,
kierownikow referatow i samodzielnych pracownikow.

§27
1. Wqjt przyjmuje interesantow w sprawach skarg i wnioskow w wyznaczonym terminie,

zgodnie z regulaminem pracy urz^du,
2. Zast?pca Wojta Gminy, Sekretarz Gminy i kierownicy komorek organizacyjnych Urz?du

przyjmuja^ interesantow w sprawach skarg i wnioskow kazdego dnia zgodnie z
regulaminem pracy Urz^du,

3. Pracownicy poszczegolnych komorek organizacyjnych urz^du przyjmuj^ interesantow
w cia^gu calego dnia pracy Urz^du.

4. Z przyj^cia interesantow w sprawach skarg i wnioskow sporza^dza si§ protokol.

33



VII. Obieg dokumentow w Urz^dzie Gminy

§28
1. Korespondencja adresowana do Urz^du Gminy przekazywana jest do sekretariatu urz^du.
2. Korespondencja po zadekretowaniu przez wqjta, zast^pc? wqjta lub sekretarza

przekazywana jest do sekretariatu urz?du, a stamta^d zgodnie z dekretacja^ do
odpowiednich referatow i samodzielnych stanowisk pracy.

3. Rejestracja i obieg dokumentow dokonywany jest w wersji papierowej i elektronicznej.
4. Obieg dokumentow w Urz^dzie nie obje_tych niniejszym regulaminem oraz uzywanie

piecza^tek odbywa si? na zasadach okreslonych w instrukcji kancelaryjnej.

§29
Zasady podpisywania pism i decyzji.
1. Wqjt osobiscie podpisuje :

1) decyzje, postanowienia z zakresu administracji publicznej i inne dokumenty
zastrzezone szczegolnymi aktami prawa do wyla^cznego podpisu Wqjta.

2) zarzajizenia i okolniki,
3) dokumenty kierowane do organow administracji rza^dowej,
4) pisma kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych,
5) pisma kierowane do marszalkow sejmikow, starostow, burmistrzow i wqjtow,
6) odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski poslow, senatorow oraz mieszkancow

gminy,
7) odpowiedzi na skargi i wnioski,
8) wybor oferty po zakonczeniu post^powania przetargowego organizowanego przez

Urza^d,
9) umowy o prac? z pracownikami urz^du i kierownikami jednostek organizacyjnych,

2. Zastepca Wojta Gminy oraz Sekretarz Gminy w ramach udzielonego im przez Wqjta
upowaznienia.

3. Skarbnik Gminy w ramach udzielonego przez Wojta upowaznienia.
4. Inni pracownicy w ramach udzielonego przez Wojta upowaznienia.

§30
Dokumenty przedstawione do podpisu Wqjtowi, ZastQpcy Wojta, Sekretarzowi Gminy,
Skarbnikowi Gminy powinny bye opatrzone (w lewym dolnym rogu) adnotacja^ zawieraja^cq.
imi? i nazwisko, dat§ oraz podpis pracownika, ktory opracowal dokument, wedlug wzoru
dokumentu stanowia^cego zala^cznik nr 3 do zarza^dzenia.

§31
Wojt moze upowaznic kierownika i pracownika samodzielnego stanowiska do podpisywania
korespondencji dotycza^cej spraw pozostaja^cych w zakresie czynnosci referatu lub stanowiska
z wyjaJJdem spraw zastrzezonych do osobistej akceptacji Wojta, w tym wydawania decyzji
administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

§32
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie maja^ odpowiednie
przepisy:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza^dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,

poz. 1515)
2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorza^dowych (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1202 z pozn. zm.)
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3. Statutu Gminy Waganiec uchwalonego Uchwala^Nr VII/48/03 Rady Gminy Waganiec
zdnia 10 lipca 2003 roku.

4. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Urz^du Gminy.
5. Zarza^dzeri, regulaminow, instrukcji i wytycznych Wojta.
6. Odrejbnych aktow prawnych dotycza^cych samorza^du gminnego i organow gminy.

§33
1. Regulamin Organizacyjny nie normuje uprawnieri gminnych jednostek organizacyjnych,

nad ktorymi Wqjt sprawuje nadzor wynikaja^cy z odr^bnych przepisow.
2. Zmiany regulaminu dokonywane sâ  w formie zarza^dzenia Wojta.
3. Rozszerzanie i zmiany zakresow czynnosci wynikaja^ce z przepisow wydanych lub

obowia^zuja^cych po wejsciu w zycie niniejszego regulaminu, podpisanych w tym czasie
porozumien administracyjnych, przeniesienia pojedynczych czynnosci mi^dzy referatami
nie wymagaja^ zmian, o ktorych mowa w ust. 2.

§34
Zmiana postanowieri regulaminu organizacyjnego nast^puje w trybie i na zasadach
wlasciwych dla jego wprowadzenia.

WOJT
^^

mgrPiotr tfosik
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