
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I 
ADMINISTRACYJNYCH 

 
1. W zakresie spraw obywatelskich do zadań Wydziału należy w szczególności: 

1) prowadzenie ewidencji ludności; 
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub 

wymeldowania; 
3) przygotowywanie spisów wyborców; 
4) meldowanie cudzoziemców; 
5) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i prowadzenie ich w 

systemie komputerowym;  
6) odbiór dowodów i ich wydawanie; 
7) prowadzenie rejestru wydanych dokumentów tożsamości, korespondencji z innymi 

urzędami w celu uzyskania kopert osobowych oraz rozlicznie się  z pobranych 
blankietów dowodów osobistych; 

8) prowadzenie archiwum kopert osobowych do wydanych dowodów; 
9) prowadzenie ewidencji zastrzeżonej i poufnej wpływającej do Urzędu, 
10) realizacja zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP oraz współdziałania 

w tych sprawach z organami wojskowymi, w tym: 
a) przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych i poboru; 
b) sporządzanie wykazu poborowych; 
c) rozwieszanie obwieszczeń i wysyłanie imiennych zawiadomień  o poborze; 
d) uczestniczenie w posiedzeniach Powiatowej Komisji Poborowej; 
e) poszukiwanie poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru; 
f) sporządzanie wniosków do sądu przeciwko poborowym uchylającym się od 

stawienia się przed komisję poborowa; 
g) poszukiwanie osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz 

prowadzenie aktualnej ewidencji; 
h) dokonywanie wpisu numerów książeczek wojskowych w kartach osobowych 

mieszkańców; 
i) orzekanie o konieczności sprawowania  przez żołnierzy oraz osoby pełniące 

zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem 
rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz uznaniu za jedynego żywiciela 
rodziny, a także: 

a) przyjmowanie i opracowywanie dokumentów  osób ubiegających się o 
przedterminowe zwolnienie z obowiązku służby wojskowej, 

b) opracowanie i utrzymanie w ciągłej aktualizacji dokumentacji dla prowadzenia 
akcji kurierskiej, 

c) doskonalenie w posługiwaniu się tabelą kodową, osób do tego     
upoważnionych; 

11) świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz obrony kraju, w tym: 
a) dokonywanie sprawdzenia realności zadania, 
b) przygotowanie dokumentacji  do realizacji świadczenia, 
c) realizacja świadczeń na terenie Gminy; 

12) prowadzenie kancelarii tajnej, w tym: 
a) wnioskowanie wyznaczanie pracownika kancelarii tajnej; 
b) uczestniczenie przy przekazywaniu obowiązków pracownika kancelarii tajnej; 
c) przechowywanie drugiego egzemplarza protokołu przekazania kancelarii prawnej; 



d) wyznaczanie pracownika przejmującego kancelarię tajną – w przypadku czasowej 
nieobecności pracownika prowadzącego kancelarię. 

 
2.    Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, działającego w strukturze 

Wydziału  należy w szczególności:  
1) odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji 

niejawnych; 
2) prowadzenie kancelarii tajnej; 
3) kierowanie komórką  do spraw ochrony informacji niejawnych; 
4) zapewnianie ochrony informacji niejawnych; 
5) ochrona sieci i systemów telefonicznych; 
6) zapewnianie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej; 
7) kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o 

ochronie tych informacji; 
8) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów; 
9) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie  jego 

realizacji; 
10) przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych; 
11) wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony 

informacji niejawnych; 
12) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony 

państwa; 
13) informacja na bieżąco  kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu współpracy 

ze służbami ochrony państwa; 
14) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości 

niejawne, stanowiące tajemnicę państwową, w razie wprowadzenia stanu 
wyjątkowego; 

15) wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych 
poprzez zawiadamianie kierownika jednostki organizacyjnej i właściwej służby 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

16) opracowywanie szczegółowych  wymagań w zakresie ochrony informacji 
niejawnych stanowiących tajemnicę służbową- oznaczonych klauzulą „zaostrzone”- 
poprzez uzyskanie ich zatwierdzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej; 

17) przeprowadzanie postępowań sprawdzających zwykłego na pisemne polecenie 
kierownika jednostki organizacyjnej – w odniesieniu do pracowników jednostki 
zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji 
niejawnych stanowiących tajemnicę służbową; 

18) wydawanie poświadczenia bezpieczeństwa – upoważnienie do dostępu do informacji 
niejawnych stanowiących tajemnicę służbową; 

19) odmawianie wydawania poświadczenia bezpieczeństwa; 
20) zawiadamianie na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej o odmowie wydania 

poświadczenia bezpieczeństwa; 
21) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, które łączą się z 

dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową; 
22) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy 

lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże  się dostęp do informacji niejawnych; 
23) prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także 

osób, które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi łączy się dostęp  do 
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”. 



 
3. Do zadań Wydziału w zakresie obrony cywilnej należy w szczególności: 

1) ustalanie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie 
działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej; 

2) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej; 
3) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej; 
4) opracowywanie i uzgadnianie planów działania; 
5) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej; 
6) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej; 
7) przygotowywanie i zapewnianie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz 

systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach; 
a) przygotowywanie i zapewnianie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz 

wczesnego ostrzegania o zagrożeniach – przygotowywanie i zapewnianie działania 
systemu syren alarmowych; 

8) tworzenie i  przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej; 
9) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania 

masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze; 
10)  planowanie i zapewnianie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz 

produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek 
zagrożenia zniszczeniem; 

11) planowanie i zapewnianie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na 
wypadek zagrożenia zniszczeniem; 

12) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i 
umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także 
zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, 
remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania; 

13) kontrolowanie  przygotowania formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań 
ratowniczych; 

14) środki zbiorowej ochrony ludności: 
-  budowle ochronne, 
- urządzenia specjalne. 

15) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań. 
 

1. Do zadań Wydziału należy też prowadzenie spraw znajdujących się we właściwości 
organów Gminy, wynikających z przepisów: 
a) prawa o stowarzyszeniach, 
b) prawa o zgromadzeniach, 
c) ustawy o zbiórkach publicznych. 
 

2. Wydział współdziała z Gminnym Komendantem OSP w sprawach z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej poprzez w szczególności: 
a) wykonywanie sprawozdawczości odnośnie do wyposażenia OSP w środki transportu; 
b) nadzór merytoryczny nad wydatkowaniem środków finansowych przyznanych w 

budżecie Gminy na utrzymanie gotowości bojowej OSP; 
c) prowadzenie rejestru zakupu  dla wydatków OSP; 
d) wystawianie zaświadczeń o udziale w akcji gaszenia pożarów lub akcji powodziowej; 
e) udział w przygotowaniu wniosków, zarządzeń i umów dotyczących spraw 

przeciwpożarowych. 
 



6. Do Urzędu Stanu Cywilnego wchodzącego w skład Wydziału należy załatwianie spraw 
wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego, a w szczególności: 
1) wykonywanie przez  kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jego obowiązków; 
2) załatwianie formalności związanych z zawarciem małżeństwa (spisywanie zapewnień, 

kompletowanie dokumentów, oświadczenie o nazwiskach, prowadzenie rejestrów 
złożonych); 

3) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów 
cywilnych); 

4) wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 
wyznaniowego (konkordatowego); 

5) wydawanie zaświadczeń za granicę dla obywateli: 
- o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, 

      -   o stanie wolnym do zawarcia związku małżeńskiego, 
6)  wydawanie decyzji o skróceniu ustawowego oczekiwania na zawarcie małżeństwa; 
7)   sporządzanie aktów małżeństwa, zgonu i urodzenia; 
8)   prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz skorowidzów do tych ksiąg; 
9)   wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów urodzeń, małżeństwa i zgonów; 
10) prowadzenie korespondencji oraz rejestrów wydanych odpisów aktów na życzenie 

osób prywatnych oraz różnych instytucji (sądy, prokuratura, urzędy, policja); 
11) wysyłanie odpisów aktów o zaistniałych zdarzeniach do komórek ewidencji ludności; 
12) wysyłanie zawiadomień do innych USC w celu dokonania przypisu w aktach stanu 

cywilnego; 
13) prowadzenie dokumentacji składanych podań i wniosków o wydanie odpisów aktów 

wraz z opłatą skarbową; 
14) prowadzenie akt zbiorczych do aktów małżeństwa, zgonów i urodzeń; 
15) nanoszenie wzmianek marginesowych i przypisków do ksiąg stanu cywilnego o 

zawarciu małżeństwa, rozwodzie, separacji, zgonach, zmianie nazwisk i imion 
otrzymywanych od innych USC, urzędów, sądów oraz instytucji zagranicznych; 

16) przyjmowanie oświadczeń: 
 a) o uznaniu dziecka,  
 b) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, 
 c) o powrocie do poprzedniego nazwiska osób rozwiedzionych, 
 d) o zmianie imienia dziecka wpisanego do akt w chwili jego sporządzenia; 

17) przyjmowanie wniosków o wpisaniu do akt urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu 
małżeństwa przez rodziców dziecka; 

18) transkrypcja (umiejscowienie) aktów zagranicznych i wydawanie decyzji w tym 
zakresie; 

19) wydawanie decyzji o sporządzeniu aktu stanu cywilnego dla zdarzeń, które nastąpiły 
za granicą, a nie zostały zarejestrowane; 

20) wydawanie decyzji w sprawach: 
- o sprostowaniu oczywistych błędów pisarskich, 
- o uzupełnieniu akt, 
- o wpisaniu wzmianki dodatkowej; 

21) odtwarzanie i ustalanie treści akt stanu cywilnego; 
22) wydawanie zaświadczeń o wpisach dokonanych w księgach lub stwierdzenie ich 

braku; 
23) prowadzenie archiwum akt zbiorczych; 
24) sprawdzenie prawidłowości danych zawartych we wnioskach składanych do 

wyrobienia dowodów osobistych; 



25) przekazywanie dowodów osobistych osób zmarłych wystawcy dowodu osobistego 
wraz z odpisem aktu zgonu; 

26) załatwianie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz 
organizacja uroczystości związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim; 

27) załatwianie spraw konsularnych w zakresie rejestracji aktu stanu cywilnego, 
prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą; 

28) sporządzenie comiesięcznej statystyki w zakresie urodzeń, małżeństw, zgonów i 
współpraca z Urzędem Statystycznym; 

29) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu akt stanu cywilnego i współpraca z 
Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego; 

30)  występowanie z wnioskami do sądów w sprawach akt stanu cywilnego wymagających  
takich rozstrzygnięć. 

 
7. W zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej do Wydziału należy w 
szczególności: 

1) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
na miejscu lub poza miejscem sprzedaży w granicach liczby punktów sprzedaży 
ustalonej dla Gminy; 

2) ustalanie i koordynowanie godzin pracy handlu, gastronomii i placówek usługowych; 
3) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym: 

a) przygotowanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, 
b) przygotowanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji, 
c) przygotowanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji, 
d) przygotowanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, 

4) przekazywanie do ZUS z Urzędu kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji jak również 
kopii decyzji o wykreśleniu z ewidencji. 

 
 8. Komendant Gminny OSP do którego zadań należy w szczególności: 

1) nadzorowanie i koordynowanie wykonania zarządzeń Burmistrza w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej; 

2) współudział w opracowywaniu programów ochrony przeciwpożarowej, a w 
szczególności zapewnienie na terenie Gminy zasobów wody do gaszenia pożarów; 

3) nadzór i kontrola nad prawidłowością wykonywania konserwacji i utrzymanie w pełnej 
gotowości środków alarmowych i łączności, wyposażenia, sprzętu i urządzeń, środków 
transportowych, odzieży specjalnej, umundurowania do akcji ratowniczej i ćwiczeń; 

4) organizowanie ćwiczeń OSP; 
5) współudział w organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych; 
6) inicjowanie działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej w 

Gminie; 
7) podejmowanie innych działań niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań; 

koordynowanie działań funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy w 
zakresie ustalonym przez Burmistrza. 


