
ZARZt\DZENIE Nr 2112014 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 10 marca 2014 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz'(du Gminy Sochocin 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzq.dzie gminnym 
(Oz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarz<}dza siy, co nastypujc: 

§ 1. Wprowadza si y zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzydu Gminy Sochocin 
stanowi<}cego zal<}cznik do Zarz<}dzenia Nr 47/2013 W6jta Gminy Sochocin z dnia 
25 wrzdnia 2013 roku 0 nastypuj<}cej tresci: 

1) w § 17 ust 1 i 2 otrzymuj<} brzmienie: 
" § 17. I.Kierownictwo Urzydu stanowi<}: 
1) W6jt; 
2) Zastypca W6jta; 
3) Skarbnik Gminy; 
4) Sekretarz Gminy. 

2. Wymienione w ust.l stanowiska pracy oznacza siy symbolami: 

1) Zastypca W6jta - ZW; 
2) Skarbnik - SK ; 
3) Sekretarz - S." 

2) w § 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

" 5. Do zadan Pelnomocnika W6jta ds. Kontroli Zarzq.dczej n:::lezy: 

1) sporz<}dzanie rocznego planu kontroli zarzqdczej w odniesieniu do Urzydu; 
2) sporzqdzanie rocznego planu funkcjonowania kontroli zarzqdczej w jednostkach 

organizacyjnych gminy; 
3) badanie system6w zarz<}dzania i kontroli w Urzydzie jednostkach 

organizacyjnych gminy w oparciu 0 roczny plan kontroli; 
4) ocena zgodnosci pro wad zonej dzialalnosci z przeplsaml prawa oraz 

obowi<}zujq.cymi procedurami wewnytrznymi; 
5) ocena efektywnosci i gospodarnosci podejmowanych dzialan w zakresie 

system6w zarzqdzania i kontroli; 
6) sprawdzanie wiarygodnosci sprawozdan finansowych oraz sprawozdan 

z wykonania budzetu ; 
7) prowadzenie akt biezqcych i akt staJych dotycz<}cych przebiegu i wynik6w 

kontroli wewnytrznych oraz obszar6w ryzyka; 
8) dokonywanie okresowej oceny stanu kontroli zarzq.dczej w Urzydzie 

i jednostkach organizacyjnych i przedkladallie jej wynik6w Sekretarzowi 
i W6jtowi; 

9) sporz<}dzanie rocznych sprawozdan z realiz(icji planu kontroli zarz<}dczej 
i przedstawianie wniosk6w Sekretarzowi i W6jtowi; 

10) przeprowadzanie we wsp61pracy ze Skarbnikiem okresowych kontroli w zakresie 
dysponowania srodkami publicznymi w jednostkach organizacyjnych; 



11) 	przygotowywanie harmonogramow i przeprowadzanie wewnytrznych szkolen 
pracownikow w zakresie prawidlowego stosow8.nia procedur wewnytrznych we 
wspolpracy z Sekretarzem; 

12) pelnienie funkcji koordynatora czynnosci kancelaryjnych z uwzglydnieniem 
sprawowania nadzoru nad prawidlowym wykonywaniem zadan archiwum 
zakladowego; 

13) realizacja zadan zwiqzanych z funduszem soleckim, a w szczegolnosci: 
a) wspolpraca z jednostkami pomocniczymi w zakresie realizacji przedsiywziyc 

w ramach funduszu soleckiego, 
b) prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z uchwalami zebran wiejskich 

dotyczqcych funduszu solecki ego i nadzor nad ich realizacjq, 
c) 	 wspolpraca z Wydzialami Urzydu w zakresie przygotowania materialow 

dotyczqcych realizacji przedsiywziyc w·· ramach funduszu solecki ego 
okreslonych w uchwalach jednostek pomocniczych, 

d) prowadzenie ewidencji przedmiotow i wyposazenia zakupionego 
i przekazanego solectwom w ramach funduszu soleckiego, 

e) opracowywanie dokumentacji w celu pozyskania zwrotu czysci wydatkow 
poniesionych na realizacjy przedsiywziyc w ramach funduszu solecki ego. 

14) 	rozliczanie dotacji udzielanych z budzetu gminy dla stowarzyszen"; 

3) w § 31 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

" 7) sport gminny - zadanie obejmuje: 

a) prowadzenie prac zwiqzanych z patronatem Wojta nad organizowanymi na 
terenie Gminy imprezami sportowymi, 

b) nadzor nad utrzymaniem infrastruktury spo11owej i rekreacyjnej;"; 

4) 	 w § 31 ust. 1 skrdla siy punkt 10; 

5) 	 w § 31 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

" 4) stanowisko ds. spraw spolecznych - zadania: 

a) przyjmowanie i przesylanie wnioskow 0 wpis do centralnej ewidencji 
i informacji 0 dzia!alnosci gospodarczej oraz podejmowanie innych czynnosci 

administracyjnych w tym zakresie, 
b) 	wydawanie zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych i prowadzenie spraw 

zwiqzanych z op!atami za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow 
alkoholowych. 

c) opracowywanie, realizacja i monitorowanie programu profilaktyki 
i rozwiqzywania problemow alkoholowych dla Gminy , 

d) wspolpraca z Gminnq Komisjq Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
oraz obsluga administracyjna komisji, 

e) opracowywanie gminnego programu przeciwdzialania narkomanii oraz raportu 
z jego realizacji, 

f) wspolpraca zjednostkami oswiatowymi w zakl"csie realizacji w/w programow, 
g) prowadzenie ewidencji swiadczonych uslug hotelarskich nalezqcych do 

wlasciwosci Wojta, 



• 

.. 

h) 	przygotowywanie Iicencji dotycz'!-cych transportu drogowego nalez'!-cych do 
wlasciwosci W6jta oraz prowadzenie ewidencji wydanych licencji 
dotycz'!-cych przewoz6w taks6wkami, 

i) 	 prowadzenie ewidencji p61 biwakowych,"; 

6) w § 31 ust.2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"stanowisko ds. promocji i komunikacji spolecznej - zadania: 

a) 	 opracowywanie, realizacja, monitorowanie i rozliczanie projekt6w z udzialem 
dofinansowania ze srodk6w zewnytrznych, 
a) realizacja zadan wynikaj,!-cych ze strategii promocji Gminy, 
b) przygotowywanie materiai6w do oficjalnego informatora Gminy 

" fakty sochocinskie" i na strony www, 
c) wykonywanie dokumentacji fotograficznej i tworzenie banku zdjyc, 
d) wsp61praca z jednostkami samorz'!-dowymi oraz z jednostkami 

organizacyjnymi z terenu Gminy w zakresie promocji oraz wsp61nych 
przedsiywziyC, 

e) opracowanie materia16w informacyjno - promocyjnych, przygotowanie 
i realizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnych, 

f) wsp61praca z lokalnymi mediami w tym organizacja konferencji prasowych 
z W6jtem Gminy, 

g) prowadzenie zadan w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia na terenie Gminy 
maj,!-cych na celu tworzenie warunk6w sprzyjaj,!-cych zdrowiu, 

h) prowadzenie spraw zwiqzanych z organizowaniem konsultacji spoiecznych na 
terenie Gminy."; 

i) prowadzenie kroniki gminnej" 

§ 2. 1. Zobowi,!-zuje siy pracownik6w Urzydu Gminy Sochocin do zapoznania siy 
z niniejszym Zarz,!-dzeniem. 

2. 	Wykonanie Zarz,!-dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Zarz,!-dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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