
W6Jt Gmtny Starcza
42-267 Starcza

u l .  Gmi r .na  4

ZARZADZENIE N.3/12
WO'TA GMINY STARCZA

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie rmiany Regulaminu Organizacyjnego Uiaedu Gminy w Starcay

Na podstawie art.33 ust-2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnvm {Dz. u
,2001r. N.142, poz. 15912 pdin.zm.)

zaitQozam

51.

W Regulaminie Organi:acyjnym Urzqdu 6miny wprowadzid zmiany, kt6rych wykar stanowi zalqcznik
Nr 1do niniejszego zarqdzenia.

s2.

W zwiQzku ze zmianami Regulaminu okre6lonvmi w 5 1 za.zQdzenia, zaiqcznik
Nr 1do Regulaminu Organizacyjnego okre3lajacy strukturQ organizacyjnE Urzedu Gminy w Starczy
otrlymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zarzEdzenia.

53.

Przyjqe jednollty tekst Regulaminu Organizacyjne8o Urzedu Gminy w Starczy rgodnie r zalQcznikiem
Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia.

Zarzadzenie wchodzl w 2ycie r dniem podjecia.

94 .



Wyka! zmian w Re8ulaminie OrSaniulcyinym Unedu Gminy w Sta.cu!

1. W 5 33 pkt l l l ,  otrzymuje br.mienie,,Zastepca Skarbnika Gminy."

2. W 5 33 po ppkt 26 dopisuje siq ppkt 27,
,,Prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatnenia w wode i zbiorowe odprowadzanie
sciekdw, w tym:
1) Opracowywanie projektdw taM na zbiorcze zaopatrzenie w wodq i zbiorcze

odprowadzanie <ciek6w i pnedktadanie ich W6jtowi.
2) Prowadzenie ksiQgowo6ci w zakresie koszt6w drialalno6ci zwiEzanej z dostarczanQ wodE

i odprowadzaniem iciekdw oraz dochoddw z tytulu tej dzialaino6ci".
oraz ookt 28

,,Terminowe sporzQdzanie sprawozdawczosci budretowej, w tym m.in.: bilansu z wykonania
budietu, bilansu jednostki budtetowej, bilansu zbiorczego jednostki budzetowej,
rachunkowoaci zyskdw istrat, zestawienia zmian funduszu, analiz gospodarki finansowej
Grniny, sprawozdai finansowych 2 realizacji budretu".

3. W 5 33 pkt lV dopisuje sie ppkt 6
1) Windykacja optat adiacenckich.

oraz ookt 7
1) Wykonywanie funkcji petnomoanika ds. organizacji pozarzEdowych, do kt6rego zadai

nalezy:
a) opracowywanie, konsultowanie z oreanizacjami pozarzEdowymi i innymi podmiotami

okre6lonymi w ustawie o dzialalno6ci poiytku public2nego io wolontariacie,
a nastepnie pazedkladanie Radzie Gminy do zatwierdzenia rocznego programu

wsp6tpracy z organizacjami pozarzEdowymi orau innymi podmiotami,
b) zlecanie organizacjom pozarzqdowym oraz innym podmiotom, zgodnie 2 programem,

o kt6rym mowa powyiej, realizacji Zadai publicunych na zasadach oke<lonych w
ustawre,

c) rozliczanie realizacjizadai publicznych zleconych zgodnie z lit.'b",
d) informowanie o4anizacji pozarzQdowych i innych podmiot{iw o planowanych

kierunkach dzialalnoSci iwspdldzialanie u nlmi w celu 2harmonizowania tych
kierunk6w,

e) konsultowanie z or8anizacjami pozarzqdowymj oraz innymi podrriotami
odpowiednio do zakresu ich dzialania, projekt6w akt6w normatywnych
w dziedzinach dotyczEcych dzialalno<ci statutowej tych organiaacji,

f) tworzenie wspdlnych 2espol6w o charakterze doaadczym i inicjatywnym zloionych
z przedstawicieli organizacji poza12qdowych oraz innych podmiot6w.

4. W 5 35 w pkt l wykre6la sie ppkt 2.



5. W 5 36 skre6la sie pkt 7, kt6ry wpisany zostaje w I 38.

6. W I 39 dopisuje sie pkt 15

,, Ponadto do zakresu dzialania naleiE sprawy zwiQzane z akcjQ kurierskQ:
a) opracowywanie plan6w akcji kurierskiej,
b) uruchamianie i przeprowadzanie ak€ji kurierskiej".
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it Gminy Starcza
4'2-267 Starcza

, l l .  Gnlir.na 4 Zalqcznik Nr 3
do zarzqdzenia Nr 3/12
W6ita Gminy
z dnia 3l stycznia 2012

REGUI-AMIN ORGANIZACYJNY URZEDU GMINY STARCZA

I .  POSTANOWIE'I IAOGOLNE

01

UrzEd Gminy dziata na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym lDz. U. nt 142, poz. 1591 z 2001r.

z p6in. zm.).
2. Statutu Gminy Starcza.
3. Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Gminy Starcza.

l lekroa w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - nale2y przez to rozumiea Gminq Starcza;
2) Radzie - naleiy pr2ez to rozumied Rade Gminy Starcza;
3) W6jcie, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzqdu Stanu cywilneEo - naleiy przez to rozumiea

odpowiednio: wdjta Gminy Starcza, Sekretarza Gminy Starcza, Skarbnika Gminy Starcza,
Kierownika Urzqdu Stanu Cywilnego w Starczy;

4) Organach Gminy - nale2y przez to rozumiea odpowiednio Radq Gminy Starcza i W6jta Gminy
Starcza.

53

1. UrzEd jest jednostkq budzetowQ Gmin,.
2. Urzqd jest pracodawcq dla zatrudnionych w nim pracownik6w.

3. Siedziba Urzqdu jest miejscowoii Starcza, ul. Gminna 4.

94

1. Urzad jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 7.30 do 15.30 (poniedziatek, 6roda,

czwartek, piEtek), od 8.00 do 16.00 we wtorek.

2. UrzEd mo2e bya nieczynny w dzieri roboczy bezpoirednio przed lub po dniu wolnym od pracy po

odpracowaniu w najbl i isza sobotq iwczeiniejszym poinformowanlu o tym mieszkaic6w Gminy
w formie ogloszenia.

3. Czas pracy Urzedu wynosi40 godzin tygodniowo.

5s

1. obsluga interesant6w odbywa siQ w godzinach pracy lJrzedu.
2. W6jt przyjmuje interesant6w w sprawach skarg i  wniosk6w w kaidq irodq w godzinach

od 13.00 do 16.00.



! 6

Regulamin 0rganizacyjny Urzqdu Gminy Starcza, zwany dalej Regulaminem okreSla:
1) zakres dzialania i  zadania UrzQdu cminy Starcza zwany dalej Urzqdem;
2) strukturqorganizacyjnqUrzQdu;
3) zasady funkcjonowania Urzqdu;
4) zakres dzialania kierownictwa lJrzQdu, poszczeg6lnych referat6w i samodzielnych stanowisk

pracy;
5) zasady opracowywania akt6w prawnych;
6 )  zamawian ie .p?echowywan ie ,u2ywan iep iec rqc ' i
7) 0g6lne zasady oGanizacji  kontrol iw UrzQdzie;
8) zasady podpisywania pism;
9) postanowieniakohcowe.

. ZA|(RES OZtALANtA tZADANTA URZEDU

97

1. UrzEd stanowi aparat pomocniczy W6jta.
2. Zadaniem lJrzqdu jest zapewnienie warunk6w naleiytego wykonywania spoczywajEcych na

Gm in ie :
1)zadah wlasnych;
2)zadai zleconychj
3) zadai wykonywanych na podstawie porozumienia z orSanamiadministracj i  rzEdowej (zadai

Powierzonych;
4) zadai publicznych powierzonych Gminie w drodze poro2umienia komunalnego zawartego

z powiatem, kt6re nie zostaly powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, zwiAzkom
komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie um6w.

58

1. Do zada6 UrzQdu naleiy 2apewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich 2ada6
ikompetencji .

2. W szczeg6lno(ci do zadai UrzQdu nale2y:
1) przygotowywanie material6w niezbednych do podejmowania uchwal, wydawania decyzji

i  innych akt6w z zakresu administracj i  publicznej oraz podejmowania innych czynno(ci przez
organY Gminy;

2) wykonywanie na podstawie udzielonych upowainiei - czynnoici prawnych wchodzEcych
w zakres zadari Gminy;

3) zapewnienie organom Gminy mo2liwoft i  przyjmowania, rozpatrywania oraz zalatwiania
skarg iwniosk6w;

4) przygotowywanie uchwalenia i  wykonywania budietu Gminy oraz innych akt6w organdw
Gminy;

5) realizacja innych obowiEzk6w i uprawnie6 wynikajEcych z przepis6w prawa oraz uchwaf,
zarzEdzei i  postanow;eri or8andw Gminy;

6) zapewnienie warunk6w organizacyjnych do odbywania sesji  Rady, posiedzei jej komisj i  oraz
innych organ6w funkcjonujqcych w strukturze Urzqdu;

7)prowadzenie zbioru przepis6w gminnych dostqpne8o do powszechnego wglEdu
w siedzibie Urzqdu i na stronie internetowej Gminy;

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiqzujacymi w tym zakresie pr2episami prawa,
a w szczegolnoici:
a) przyjmowanie, rozdzial, przekazywanie i  wysylanie korespondencji ,



b) prowadzenie wewnQtrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiw6w,
e) realizacja obowiqzk6w i uprawnie6 sluiEcych Urzqdowi jako pracodawcy - zgodnie

z obowiEzujqcymiw tym zakresie przepisami prawa pracy,
9) realizacja zadai z zakresu ochrony przeciwpoiarowej.

t.  STRUKTURAORGANTZACYINAURZEOU

s9

W sklad UrzqdLr wchodzq na5tepujece kom6rki organizacyjne:
1. Referat Finansowy.
Z. Samodzielnestanowiska.

010

1. Pracq referatu kieruje kierownik.
2. Kierownik referatu podejmuje rozstrzygniQcia z zakresu administracj i  tylko w ramach

upowainie6 udzielonych przez W6jta.

3. Kierownik referatu organizuje jego pracq, ustala szczegdlowy zakres czynnoici pracownik6w,

kontroluje i  nadzoruje ich realizaciq.

4. Kierownik referatu ponosi wobec W6jta odpowiedzialno6i za:

a) organizacjq pracy iskutecznosa dzialania referatu,
b) merytorycznE i formalna prawidlowo6i, legalno(a i  celowo66 przy8otowanych dokument6w

i innych rozstrzygniQa,
c) prawidlowe wykonanie Lrchwal Rady oraz zarzqdzei Wdjta.

5u

Graficzny schemat organizacyjny UrzQdu okre(la zalqcznik nr 1do Regulaminu.

IV. ZASADY FUNKOONOWANIA URZEDU

972

Urzqd dziala w oparciu o nastQpujAce zasady.
1) praworzqdnoSci;
2) slu2ebnoiciwobecspolec2no(ci lokalnej;
3) racjonalnegogospodarowaniamieniempublicznym;
4) jednoosobowego kierowni€twa;
5) kontrol iwewnQtrznej;
6) podziatu zada6 pomiqdzy kierownictwo Urzqdu, poszczeg6lne referaty i  stanowiska pracY

oraz wzajemnego wsp6ldzialania.



513

1. Pracownicy Urzedu w wykonywaniu swoich obowiqzk6w i zadah Urzqdu dzialajE na
podstawie iw granicach prawa iobowiqzani sq do Scislegojego przestrzegania.

2. w czasie nieobecnoici pracownika sprawv prowadzone przez niego wchodzq w zakres zada6
innego wyznaczonego przez W6jta pracownika zgodnie z zakresem czynnoscislu2bowych.

914

Pracownicy Urzedu w wykonywaniu zadai Urzqdu i swoich obowiEzk6w sq obowiqzani slu2ya Bminie
iPa is twu .

S l s

Pracownicy UrzQdu w wykonywaniu swoich zadad iobowiEzk6w sE obowiqzanido:
1) sumiennego, sprawnego i bezstronnego dzialania;
2) zachowania uprzejmoaci i  2yczl iwojciw kontaktach z obywatelami;
3) przestrzegania zasad ochrony informacjiniejawnej stanowiqcych tajemnicQ sluibowA;
4) przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem;
5) przestrzegania zasad dostepu obywatel i  do dokument6w dotyczEcych wykonpvania przez

Gminq zadai publicznych, okreslonych przez Radq w statucie Gminy;
6) przestrzegania prawa zam6wief publicznych w zakresie prowad2onych spraw;
7) przekazywania informacji  publicznych do publikacj iw biuletynie informacji  publicznej.

516

1. Gospodarowanie Srodkami rzeczowymi odbywa siQ w spos6b racjonalny, celowy i oszczedny,
z uwzglednieniem zasady szczeg6lnej staranno<ciw zarzEdzaniu mieniem komunalnym.

2. zakupy i inwestycje dokonylvane sE po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie

z przepisami dotyczqcymi zam6wiei publicznych.

517

1. Jednoosobowe kierownictwo opiera siQ na jednoli to(ci polecenia i  stutbowego
podporzEdkowania, podzialu czynnoici na poszczeg6lnych pracownik6w oraz na
indywidualnej odpowiedzialnoSci za wykonanie powierzonych zada6.

2. lJrzedem kieruje W6lt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, kt6rzy ponoszE odpowiedzialnoSa
przed W6jtem za realizacje swoich zada6.

3. Kierownik referatu kieruje i  zarzqdza nim w spos6b zapewniajqcy optymalnE reali2acjQ zada6

referatu i  ponosi za to odpowiedzialnoi6 pr2ed w6jtem.
4. Kierownik referatu urzedu jest bezpojrednim przelo2onym podleglych mu pracownik6w

i sprawuje nadz6r nad nimi.
5. Samodzielne stanowiska pracy podlegle bezpoirednio w6jtowi odpowiadajE samodzielnie

za realizacjq swoich zadafr i  ponoszq odpowiedzialno(f przed W6jtern.
6. W razie nieobecnoici W6jta lub niemo2noSci pelnienia przez niego obowiqzkdw funkcje

W6jta sprawuje Sekretarz.

918

Szczeg6lowe zasady funkcjonowania Urzedu okrei la re8ulamin pracy.



s19

1. w UrzQdzie dziala kontrola wewnetrzna, kt6rej celem jest zapewnienie prawidlowoici

wykonywania zadai urzqdu prze2 samodzielne stanowiska i wykonylvania obowiEzk6w przez
pos2czeg6lnych pracownik6w urzqdu.

2. Standardy kontrol i  zarz4dczej w Urzedzie igminnych jednostkach organizacyjnych okrei la
odrqbne zarzEdzenie W6jta.

$20

1. Referat i  samodzielne stanowiska pracy realizujq zadania wynikajqce z przepis6w prawa
I re8ulaminu w rakresre ich wldiciwoici .zecrowej.

2. Referat isamodzielne stanowiska pracy sq zobowiEzane do wsp6ldzialania z pozostalymi
kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu w szczegdlnoiciw zakresie wymiany informacji  i  wzajemnych
konsultaci i .

V, ZAKRES DZIATANIA KIEROWNICTWA URZEDU, REFERTAU ISAMODZIELNYCH STANOWIS(

521

Do zadai wszystkich pracownik6w Urzqdu naleiy:
1. Posiadanie i  2najomoia przepis6w prawnych w zakresie prawa samorzEdowego, kodeksu

postqpowania administracyjnego i przepis6w gminnych.
2. ciEgle aktualizowanie przepis6w prawnych i wzajemne informowanie siq o zmianach,

znajomoSe orzecznictwa.
3. Umiejqtnoia wta<ciwego kontaktowania siq 2 mieszkaicami oraz administracjE publicznq.

4. UmiejQtno<a pozyskiwania wykladni prawa w sprawach wqtpl iwych lub nie rozstrzygniqtych
normq prawnE zar6wno od radcy prawnego jak i  specjal istycznych organ6w administracj i
publicznej.

5. Analiza uzyskiwanych dochod6w, stawianie wniosk6w co do oszczqdno6ci jak i  znalezienia
ir6del dochod6w.

6. Sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidlowoSci bezpo6redniemu p12eloionemu.

7. Opracowywanie projekt6w uchwal, wykonywanie uchwal Rady Gminy za po<rednictwem

Sekretarza.
8. Ponoszenie odpowiedzialnoici wobec W6jta Gminy za realizacjq uchwat Rady Gminy.
9. Rozpatrywanie wniosk6w Rady Gminy i interpelacj i  radnych oraz przygotowywanie

projeklow propoTy(jr i .h Talalwienia.
10. Przygotowywanie projekt6w zarzqdzei i  decyzji  W6jta z zakresu zalatwianych spraw,

ponoszenie odpowiedzialnoici za merytorycznq i formalnq prawidlowo6a, legalnoja,

celowo6a tych dokument6w oraz innych wniosk6w, opini i  i  rozstrzygniqd.
11. Zglaszanie W6jtowi potrzeby uzyskiwania opini iwla<ciwej komisj i  Rady Gmint.
12. Sygnalizowanie W6jtowi o zdarzeniach, kt6re mogE by6 powodem braku r6wnowagi

budretowej.
13. Prowadzenie w zakresie ustalonym przez W6jta kontrol i  jednostek organizacyjnych gminy.

14. Prowadzenie postepowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu
administracj i  publicznej, a takie zwiEzanych z zaskar2aniem ostatecznych decyzji  do NSA
i reprezentowania wdjta w postQpowaniu przed tym sqdem.

15. Wsp6ldzialanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia pracownik6w, planowania pracy,

dyscypliny pracy oraz ocen i analiz ich wykonania.



16. Prowadzenie w zakresie ustalonym odrqbnymi przepisami spraw obronno(ci kraju, obrony
cywilnej oraz ochrony przeciwpo2arowej i  przeciwpowodziowej-

17. Przestrzeganie przepisdw ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepis6w ustawy
o ochronie informacji  niejawnych.

18. Przestrze8anie instrukcj i  kancelaryjnej dla organ6w gminy izwiazk6w miQdzygminnych ora2
ustawy o oplacie skarbowej.

19. Przestrzeganie przepis6w ustawy o zam6wieniach publicznych.

20. Rozpatrywanie, zalatwianie skarg iwniosk6w, badanie ich zasadno(ci ,  analizowanie irddla
i przyczyn ich powstawania.

21. Porzqdkowanie iprzekazywanie do archiwum zaktadowego dokLrmentacj i  spraw ostatecznie
zakonczonYch.

22. Organizowanie oraz wykonywanie zadai administracj i  publicznej wynikajEcych z ustaw oraz
rorporzEdzei, uchwal, zarzqdzed naczelnych icentralnych organ6w administracj i  rzqdowej,
uchwal Radv Gminv-

23. Opracowylvanie wymaganych sprawozdaf statystycznych z zakresu dzialania referatu,
samodzielnego stanowiska pracy.

24. Obstuga komisj i  Rady i innych ciat opiniodawczo-doradczych Rady, W6lta zgodnie
z wla(ciwoiciq okrei lonq w aktach prawnych powolujqcych te organy.

25. Wsp6ldzialanie w opracowaniu i  utrzymaniu aktualnoici dokumentacj i  dotyczqcej osiqgania
wyiszych stan6w gotowojci obronnej.

26. wsp6ldzialanie w opracowaniu iaktualizacj i  specjal isty€znych plan6w obronnych iobrony

cywilnej stosownie do specyfikacj i  zadai referatu, samodzielnego stanowiska prac,.

27. Udzial w szkoleniu obronnym i obrony cywilnej.
28. Prowadzenie dzialai 2wiqzanych z ochronq pr2ed powodziE i innymi kleskami iywiolowymi.
29. Realizacja zada6 z zakresu ochrony przeciwpoiarowej oraz zada6 z zakresu bezpieczetistwa

ihigieny pracy, usprawnianie organizacji ,  metod iform pracy referatu, samodzielnego
stanowiska pracy.

30. Kontrolowanie podlegtych pracownik6w i jednostek organizacyjnych gminy.

31. lJdzielanie instruktaiu pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

32. Nadzdr nad przestrzeganiem przez pracownik6w prawa przy wykonywaniu obowiazk6w
sluibowych.

33. Stosowanie obowiqzuj4cego jednoli tego rzeczowego wykazu akt.
34. Stosowanie zasad dotyczqcych wewnqtrznego obiegu akt.
35. Wykonywanie innych zadai powierzonych odrQbnymi poleceniami w6jta, Sekretarza lub

Kierownika Referatu.

922

Osoby upowainione do przetwarzania danych osobowych sa zobowiEzane do ich zabezpieczenia
stosownie do wymagai obowiEzujqcych na danym stanowisku, a tak2e do zachowania
w tajemnicy danych osobowych jak r6wniei informacji  o sposobach zabezpieczenia danych
osobowych zar6wno w okresie trwania upowainienia jak i  po ustaniu upowa2nienia, w tym po

zakoiczeniu zatrudnienia w lJrzedzie-
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W UrzQdzie prowadzone sq nastQpujqce rejestryl
1) rejestr uchwal Rady - sekretariat;
2) rejestr zarzadzeh w6jta - sekretariat;
3) rejestr skarg i  wnioskdw - sekretarz;
4) rejestr ogloszonych zam6wiei publicznych - pracownik ds. zam6wied publicznych;
5) rejestr um6w i zleced - sekretarz;
6) rejestr decyzjiW6jta - poszczeg6lne stanowiska pracy;
7J rejestr kontrol i  - sekretarz.

524

w celu zapewnienia wlaiciwe8o przekazu informacjioraz zawiadamiania obywatel io zasadach pracy
urzqdu w siedzibie Urzqdu znajdujq saq:
1) tabl ice ogloszei urzqdowych;
2) tabl ice informacyjne o godzinach pracv Urzqdu i dniach prryjQa interesant6w przez W6jta

w sprawach skarg iwniosk6w;
3) tabl ice informacyjne o rozmaeszczeniu stanowisk pracy w Urzqdzie oraz tabliczki przy drzwiach

lokalibiurowych wyszczeg6lniajqce: nazwisko i imiq pracownika, stanowisko sluibowe.

S2s

Uchwaly Rady Gminy, zarzqdzenia W6jta i  inne waine postanowienia podlegajace ogtoszeniu podaje
sie do publicznej wiadomoici mieszkaic6w poprzez:
1) wywieszenie obwieszcze6 na tablicy informacyjnej w lJr2Qdzie i  na terenie gminy;
2) poprze2 oglaszanie w Dzienniku lJrzedowym;
3) publikacjq na stronie internetowej gminy Starcza oraz w BlP.

526

zadania poszczeg6lnych pracownik6w Urzqdu okrei lone sq w imiennych zakresach czynno6ci
z wyjqtkiem zadad W6jta, Sekretarza Gminy iSkarbnika Gminy, kt6rych zakres dzialania wynika

z postanowiei niniejsze8o regulaminu i Statutu Gminy.

927

Pracownicy mogE odbywaa podr6ie sluibowe na podstawie pisemnego polecenia wyja2du

slutbowego, podpisanego przez W6jta lub Sekretarza.

028

Zgloszenie pracownikdw Urzedu na szkolenie wymaga uzyskania pisemnej akceptacj i  W6jta lub
Sekretarza.

s29

czas pracy, sprawy porzqdku idyscypliny pracy pracownik6w UrzQdu okrei la regulamin pracy Urzedu
wprowadzony zarzAdzeniem W6jta.
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Do zakresu zadai w6tta naleiy w szc?egolnosct:
1. Reprezentowanie gminy na zewnEtrz;
2. Kierowanie bieiqcymi sprawami gminy;
3. Podejmowanie czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych os6b do

podejmowania tych czynnoSci;
4. Wykonywanie uprawnied zwierzchnika slu2bowego wobec wszystkich pracownik6w lJrzQdu

oraz kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych;
5. Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie kom6rki organizacyjne UrzQdu oraz jeSo

6. Okresowe zlvotywanie narad z udzialem pracownik6w w celu uzgadniani a ich wspdldzialania

i rea l i zac j i zada6 ;
7. Rozstr?yganie spor6w pomiQdzy poszc2eS6lnymi kom6rkami organizacyjnymi,

w szczeg6lno<cidotyczqcymi podu ialu zadari;

8. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnYch, o i le Statut Gminy nie stanowi inaczej;

9. Koordynowanie dzialalno<ci kom6rek organizacyjnych Urzqdu oraz organizowanie ich

wsp6tpracy;
10. Czuwanie nad tokiem iterminowosciq wykonywania zadah lJrzqdu.

11. Przyjmowanie ustnych o(wiadczei woli  spadkodawcy.

12. Wykonvwanie zadai szefa obrony cywilnej.

13. Upowainienie Sekretarza, Kierownika referatLl lub innych pracownikow do wydawania

w jego imieniu decyzji  administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracj i

publicznej-

14. Przvimowanie o<wiadczei o stanie majEtkowym od pracownik6w samorzEdowych

upowainionych przez W6jta do wydawania w jego imieniu decyzji  administracyjnych i od

kierownik6w jednostek organizacyjnych Gminy.

15. Ogdlny nadz6r nad prawidlowym wykonywaniem przez pracownikdw Urzqdu czynnosci

kancelaryjnych.
16. Gospodarowanie mieniem komunalnYm.
17. Skladanie jednoosobowego o6wiadczenia woli zwiEzanego 2 prowadzeniem biezEcej

dzialalno<ci.
18. Wnioskowanie do Rady w sprawie powolania i  odwolania Skarbnika

19. Przedstawianie Radzie projekt6w uchwal.

20. Przedstawianie Regionalnei lzbie Obrachunkowei uchwal zwiazanych z realizacja budietu

21. Przedstawianie uchwal Rady Wojewod/ie.

22. wsp6ldzialanie z WojewodE przy wykonywaniu zadah 2leconych z zakresu administracj i

rzqdowej i  Starostq w ramach podpisanych porozumieh.

23. Wydawanie decyzjiw sprawach indywidualnych z zakresu administracj i  publiczne

24. Wykonywanie budietu gminy.

25. wydawanie zarzqdze6, decyzji ,  pism ok6lnych ipolece6 siuzbowych.

26. Przyjmowanie mieszka6c6w w sprawach skarg iwniosk6w.

27. wykonvwanie innych zadad zastrzeionych dla W6jta przez przepisy prawa, Regulamin ora2

uchwaly Rady.
28. Pelnienie funkcji  Kierownika Urzqdu Stanu Cywilnego.
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Do zadati Sekretarza Gminy nale2y w szczegdlno(ci:
1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania lJrzqdu oraz wla6ciwej organi2acji  pracY

2, Prowadzenie spraw w zakresie powierzonym przez W6jta
3. Koordynacja dzialai stanowisk pracy Urzqdu oraz nad26r nad ich pracq w zakresie ustalonym

Przez W6jta.
4. Opracowywanie iaktualizacja regulaminu organizacyjne8o
5. Opracowywanie projektu podzialu pracy na stanowrska pracy.
6. Opracowywanie zakres6w c2ynnoici na stanowiska pracy, z wyjqtkiem referatu finansowego
7. Nadzdr nad or8anizacjq pracy w Urzedzie oraz prowadzenie spraw zwiEzanych

z doskonaleniem kadr.
8. Przedkladanie W6jtowi propozycji  dotyczEcych usprawnienia pracy lJrzedu
9. Nad26r nad przygotowywaniem projekt6w zarzqdzei W6jta i  ich rejestracja.
10. Przygotowywanie pomieszczei i  obsluga spotkai i  zebrad organizowanych przez W6jta.
11. Opieta nad praktykdntamir 5ta2ystami.
12. Prowad2enie cafo<cispraw zwiqzanych z organizacjE:

a) wybor6w do organ6w paistwowych, samorzqdowYch, Parlamentu Europeiskiego,
referend6w 0g6lnokrajowych i lokalnych - pelnienie funkcji  urzQdnika wyborczego,

b) wyboru sottys6w i rad soieckich (w tym: zapewnienie obslugi techniczno - kancelaryjnej
wvbor6w soltvs6w irad soleckich.

13. Sprawowanie kontrol i  wewnqtrznej, a w 5zc2eg6lno6ci dotyczqcej:
a) poprawno<ci formalno - prawnej przygotowywanych spraw i decyzii ,
b) dyscypliny pracy,
c) prawidlowego zalatwiania spraw oraz skarg iwnioskow,
d) podnoszenia kwalif ikaci i  zawodowych przez pracownik6w,
e) ochrony informacji  niejawnych,
f) ochrony danych osobowych,

14. Koordynacja i  udzial w kontrol i  zewnqtrznej, prowadzenie caloici dokumentacj i  w zakresie
przeprowad20nych kontrol izewnqtrznych w UrzQdzie, realizacja zaleceri pokontrolnych.

15. Koordynacja zalatwiania wniosk6w komisj i  Rady, wniosk6w radnych, soltysow, i tp
16. Przyjmowanie ustnego oSwiadczenia woli spadkodawc6w
17. Prowadzenie spraw zwiqzanych z przy2nawaniem dofinansowania koszt6w ksztalcenia

pracodawcom, kt6rzY zawarl i  z mlodocianymi pracownikami umowq o pra€q w celu
przygotowania zawodowego,

18. Prowadzenie ewidencji  um6w o pracq zawartych z mlodocianymi pracownikami w celu
przygotowanra zawo0oweSo,

19. Odbi6r, przechowywanie, analizowanie oraz prowadzenie ewidencji  ojwiadczed
majqtkowych i o4wiadczei o prowadzeniu dzialalno<ci gospodarczej przez mai2onka
skladanych przez pracownik6w lJrzqdu Gminy wydajecych decyzie w imieniu W6lta oraz
przez kierownikdw jednostek organizacyjnych GminY.

20. Prowadzenie ewidencji  oiwiadczei o korzygciach majEtkowych.
21. Prowadzenie ewidencii  udzielanych przez W6jta pelnomocnictw do wydawania decyzji

administracyjnych przez pracownik6w lJrzedu.
22. Prowadzenie spraw kadrowych pracownik6w UrzQdu i kierownik6w jednostek

organizacyjnych;
21. Redagowanie treSci material6w informacyjnych o gminie iwsp6tdzialanie z mediami;
23. Prowadzenie reiestru skarg iwniosk6w, petycj i  oraz innych pism wplywajqcych do Urzqdu
24. Potwierdzanie autentycznojci podpisu oraz ztodnoici kserokopii  dokument6w z oryginalem.
25. lnformowanie pracownik6w o zmianie przepis6w publikowanych w Dziennikach Ustaw

iMonitorze Polskim.
26. Zastepowanie W6jta w razie jego nieobecnoici lub niemo2nojci pelnienia przez niego

obowiEzkdw we wszystkich sprawach dotyczEcych urzqdu.



27. Nadz6r nad dziatajqcym w gminie przedszkolem i szkolami w zakresie dzialalno<ci

niepedagogicznej oraz 6wietl ica 6rodowiskowE.
28. Prowadzenie ewidencji  o<wiatowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz kompletowanie

dokumentacj i  statutowej tych jednosteK.

29. Oglaszanie i  przeprowad2anie konkurs6w na stanowiska dyrektordw plac6wek oSwiatowych.
30. Uzgadnianie projekt6w organizacyjnych przedszkola, szkol.

31. Wsp6lpraca ze Slqskim Kuratorium Oiwiaty w zakresie nadzoru pedagogicznego i ocen pracy

dvrekto16w Dlac6wek.
32. Organizowanie narad z dyrektorem przedszkola, szkoly igimnazjum w zakresie organizacji

pracy plac6wek-

33. Zaopatrywanie Urzqdu w niezbqdny sprzet i  wyposaienie, w tym materiaty biurowe

i kancelaryjne, irodki czysto(ci,
34. Prenumerata czasopism i dziennik6w urzQdowych,
35. Promocja gminy,

36, Gospodarowanie pieczqciami urzqdowymi: zamawianie oraz prowadzenie ewidencjizakupu i

kasacji ,
37. w zakresie soraw kadrowvch:

1) prowadzenie spraw kadrowych pracownik6w lJrzqdu i kierownik6w jednostek

organizacyjnych gminy w sprawach zwiEzanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych

2) przy8otowywanie material6w umoil iwiajAcych podejmowanie czynnoici z zakresu prawa

pracy?

3) zapewnianie warunk6w do pr2eprowadzenia okresowych ocen kwalif ikacylnych
pracownik6w samorzEdowych,
4) przvgotowywanie projekt6w plan6w urlop6w wypoczynkowych,
5) zapewnienie warunk6w do prowadzenia dzialalnosci socjalnej Ur29du jako pracodawcy,

6) przygotowywanie i  wydawanie iwiadectw pracy,

7) ewidencja czasu pracy pracownik6w,

8) kompletowanie wniosk6w emerytalno - rentowych,
9) przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzQdnicze w Urzqdzie,
10) prowadzenie ewidencji  um6w cywilno -prawnych dotyczqcych u2ywania pr2ez

pracownik6w pojazd6w prywatnych do cel6w slu2bowych,

11) opracowywanie sprawozdawczo(ci GIJS o stanie zatrudnienia,
12)prowadzenie rejestru wypadk6w przy pracy
13) prowad2enie spraw pracownik6w interwencyjnych, staiyst6w,

38. Koordynowanie realizacj i  obowiqzku nauczania,
39. Prowadzenie postqpowai zwiqzanych z awansem zawodowym nauczyciel i ,
40. Przygotowywanie projekt6w uchwal i zarzEdzed w zakresie spraw o<wiatowych, w tym

dotyczqcych wynagradzania nauczyciel i ,  nauczania, i tp.
41. Stanowisko Sekretarza Gminy laczone jest 2e stanowiskiem Zastepcy Kierownika USC.
42. Wykonywanie innych zadai zleconych przez W6jta.
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Do zadai Skarbnika , kt6ry jest gl6wnym ksieSowym budietu kontrasygnujqcym czynnosci prawne,
powodujqce powstanie zobowiEzad pienieinych i pelniqcy jednocze6nie funkcje kierownika Referatu
Finansowego nalery:

1. BezpoSrednie kierowanie pracq Referatu FinansoweSo, nad26r i  kontrola realizacj i  zadai
przez pracownik6w Referatu, w tym nad26r nad terminowym izSodnym z prawem

zalatwianiem spraw, w tym termjnowym skladaniem sprawozdan.
2. Pelnienie funkcjigt6wnego ksiqgowego budietu Gminy

3. Przygotowanie projektu uchwaly budietowej wraz z obja(nieniami, a tak2e wystqpowanie

z inicjatywQ w sprawie zmian tej uchwaly.
4. opracowywanie planu f inansowego zadai z zakresu administracj i  rzqdowej oraz innych

zadad zleconych Gminie.

5. Przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podleglych jednostek orBanizacyjnych

wytycznych oraz danych nie?bqdnych do opracowania projektu planu f inansowego oraz

kontrolowanie jego realizacj i .
6. czuwanie nad wfa<ciwq realizacjq okrealonych uchwalq bud2etowq dochod6w i wydatk6w

oraz prowadzenie kontrol i  f i  nansowej i  Sospodarczej.
7. Przygotowywanie projekt6w zarzEdzei Wdjta w sprawie zmian w planie dochod6w

iwydatk6w zwiEzanych z otrzymanymi dotacjami celowymi.

8. Opracowywanie prolektu zarzqdzei W6jta i  uchwal Rady w sprawach dotyczEcych
prowadzenia gospodarki f inansowej gminy i jednostek podlegtych Radzie, zmian w budZecie,
prowadzenia rachunkowoSci.

9. Przygotowywanie dokument6w niezbednych do uzyskania opini i  RIO o moil iwoSci splaty

zaciEganych pozyczek i kredyt6w.
10. Terminowe sporzqdzanie sprawozdawczo(ci budietowei, w tym m.in.: bi lansu z wykonania

budietu, bi lansu jednostki budietowej, bi lansu zbiorczego jednostki bud2etowej,

rachunkowoici zysk6w i strat, zestawienia zmian funduszu, analiz Sospodarki f inansowej

cminy, sprawozdai f inansowych z realizacj i  budietu.
11. Przekazywanie podlegtym jednostkom organizacyjnym gminy informacji  o ostatecznych

kwotach dochod6w i wydatk6w tych jednostek oraz wysokojci dotaci i  i  wptat do budzetu.

12. Dokonywanie na bie:Eco analizy budietu i  informowanie w6jta o jeSo realizacj i  oraz

wnioskowanie w sprawie zmian w bud2ecie w celu racjonalnego dysponowania Srodkami

finansowymi.
13. Pr2estrzeganie dyscypliny f inans6w publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem przez

pracownik6w Urzedu, kierownik6w jednostek organizacyjnYch Gminy, a takie osoby

odpowiedzialne za gospodarowanie (rodkami publicznymi przekazywanymi podmaotom

spoza sektora f inans6w publicznych, w tym w szczeB6lnoSci:

a) nadzoruje prawidlowe ustalenie naleznojci budietu i  dochodzenia jej wysokoici nie

niiszej ni i  wynikajqca zjej prawidtowego obliczenia,

b) czuwa nad terminowym regulowaniem zobowiEzai Gminy,
c) opracowuje projekty zarzqdzei W6jta w sprawach 2 zakresu inwentaryzacji ,  kontrol i

i  obiegu dokument6w finansowych w UrzQdzie.

d) terminowo przesyla zgodnie 2 obowiEzujEcymi przepisami sprawozdania

14. Informowanie Rady i RIO o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie wdjta.



15. Zarzqdzanie i  rozl iczanie (opracowanie i  skladanie wniosk6w o platno6a oraz opracowywanie
sprawozdai) projekt6w twardych ze Srodk6w Unii Europejskiej, w ramach podpisanych

um6w dotacj i  ipomocy.
16. Realizowanie przepis6w ustaw o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego.

17. Wsp6lpraca 2 RlO, Urzqdami Skarbowymi, Bankami, ZUS i innymi instytucjami.

18. odpowiedzialno(i za prowadzenie rachunkowosci zgodnie z ustawE o rachunkowo6ci,

w tym za poli tykQ rachunkowoici, opracowywanie proiekt6w przepis6w wewnqtrznych

wydawany(h przez Wojta w lym Takresie.

19. sprawowanie nadzor! i  dokonvwanie kontrol i  dokument6w pod wzglqdem formalno -

prawnym, zatwierdzanie je do wyptaty, podpisYwanie polecenia przelewu i czekow.

20, Sprawowanie nadzoru nad:

a) gospodarkE f inansowq 8miny, a w szczeg6lno(ci ponoszenie odpowiedzialno6ciza
przestrzeganie dyscypliny f inans6w publicznych,

b) prowadzenie rachunkowoici iewidencji  majqtk! gminy,

c) prawidiowq realizacjq budietu 8miny, w szcze86lnoici w zakresie ustawy o f inansach

Dublicznvch.
21. Nadzorowanie dekretacj i  dowod6w ksiqSowych d2ialalno<ci eksploatacyjnei.

22. c?uwanie nad prawidlowym obiegiem dokumentacj i  f inansowej.

23. Prowadzenie rejestru zabezpieczed i Swarancji  oraz rejestru depozyt6w

24. Przechowywanie r Twracanie zabezpieczenia i  gwarancji .

25- lJdzielanie instruktaiLr pracownikom referat6w i kierownikom jednostek organizacyjnych

Gminy w zakresie f inans6w.

26. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady i jej komisj i .

27. Czuwanie nad wtaSciwym przeprowadzaniem i rozl iczaniem inwentaryzacji ,  prowadzenlem

ksiqg materialowych i inwentarzowYch lJrzqdu, ro2liczaniem Inwentaryzacji  zgodnie

z obowiEzujqcymi zasadami okre(lonymi w przepisach ustawy o rachunkowoici oraz

przyjqtej w Urzqdzie instrukcji inwentaryzacyjnej,

28. Przygotowywanie rachunk6w Bot6wkowych do wyptaty.

29. sporzqdzanie przelew6w rachunk6w bezgot6wkowych.
30. Przy8otowywanie wniosk6w o zaliczki do podiqcia I ich rozl iczanie.

31. Terminowe rozl iczenia f inansowe (zaciagniqte kredyty, poiyczki, raty odsetek).

32. Przekazywanie <rodk6w na wyodrqbnionY rachunek bankowy Zakladowego Funduszu

5Wra0cren >ocjarnycn, oosluga zr 55.

33. obsllga funduszy soleckich.
34. Rozliczanie dotacj i  udzielonych organizacjom pozarzEdowYm w zakresie ustawy o dziatalnoSci

poiytku publiczneSo io wolontariacie oraz sporzqdzanie sprawozdai w tym zalresie

35. Wykonywanie innych zadah zleconych przez wdjta.
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Reterat Finansowy
l. Stanowisko pra.y ds. wymiaru podatk6w i oplat (1/2 etatu), do kt6reSo naleiq nastqpujEce

zadanra :
1. Prowadzenie rachunkowo6ci podatk6w rolnego, od nieruchomo6ci, leinego, od irodk6w

transportowych, od ps6w ioplat lokalnych.



2. Podejmowanie czynnoft i  zmierzajqcych do egzekucji  administracyjnej jwiadczei pieniqinych

oraz postqpowania zabezpieczajAcego-

3. Podejmowanie czynnojci zmierzajqcych do windykacji  zalegloici podatkowych (m.in.

wystawianie upomniei, tytui6w wykonawczych, zglaszanie wierzytelnoici podmiot6w

znajdujqcych sie w stanie l ikwidacji).
4. Prowadzenie ewidencji  i  aktualizacj i  tytul6w wykonawczych.

5. Przygotowanie danych do projekt6w akt6w dotyczqcych podatkdw ioplat

6. Przygotowanie sprawozda6 dotyczqcych podatk6w i oplat.

7. Pr2ygotowywanie i  kompletowanie akt indywidualnych w sprawach odroczei podatk6w, oraz

w sprawach rozlo2enia podatk6w na raty.
8. Wydawanie zaiwiadczei o zalegloSciach podatkowych,

9. Prowadzenie spraw zwiqzanych z udzielaniem pomocy public2nej dla przedsiQbiorc6w w formie

ulg i  zwolnieri podatkowych.

l0.SporzAdzanie i  publikowanie wykaz6w os6b prawnych i f izycznych oraz jednostek

organizacyjnych nie posiadajEcych osobowo6ci prawnej, kt6rym w zakresie podatk6w lub optat
udzielono ulg, odrocze6, umorzei lub roztorono splatq na raty-

l l .Prowadzenie ewidencji  podatnik6w podatku od jrodk6w transportowYch.
12.Gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod wzglQdem zgodnoici ze stanem prawnym

irzeczywistym deklaracj i  podatkowych w zakresie podatku od jrodk6w transportowych
skladanych organowi podatkowemu.

l3.Przygotowanie i  kompletowanie akt indywidualnvch w sprawie umorzei iodroczei w/w

Poclatku.
14.Prowadzenie ewidencji  podatnik6w podatku rolne8o, od nieruchomosci, leinego, optat

lokalnych iod posiadania ps6w.
l5.Gromadzenie i  przechowywanie oraz badanie pod w2glQdem zSodnoici ze stanem prawnym

i rzeczywistym deklaracj i  podatkowych skladanych organowi podatkowemu.
l6.Przygotowyrvanie akt administracyjnych dotyczqcych podatkdw i oplat.
lT.Przygotowywanie danych do projekt6w akt6w dotyczqcych podatk6w i oplat.
18.Przygotowywanie i  kompletowanie akt indywidualnych w sprawie umorzei.
19.Stosowanie ulg inwestycyjnych, Uolnierskich, z tytulu nabycia grunt6w, z tytulu scalania,

z tytulu zaprzestania produkcji  rolnej.
20.wydawanie za<wiadczed o stanie majEtkowym.
2l.sporzqdzanie wykazu rolnik6w do lzb Rolniczych.
22.Przyjmowanie wniosk6w i przygotowywanie l ist wyptat zwrotu podatku VAT za paliwo dla

rolnik6w.
23.Wykonywanie innych zada6 zleconych przez Kierownika Referatu, Skarbnika Gminy.
24.Prowadzenie spraw zwiEzanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczni6w.
25.wsp6lpraca z organizacjami pozarzQdowymi w zakresie ustawy o dzialalnojci po2ytku

publicznego i o wolontariacie oraz innymi organizacjami pozarzEdowyma.
26.0rganizacja konkurs6w na zadania publiczne wykonywane przez te organizacje w ramach

srodk6w znajdujEcych siQ w budiecie oraz zawieranie l  nimi umdw.

ll. Stanowisko d5. pozyskiwania funduszy zewnetrznych l1/2 etatu), do kt6rego naleiE zadania:
1. Ksztaltowanie zalo2ei im kierunk6w rozwoju gminy popnez inicjowanie, prowadzenie

iweryfikacjQ prac koncepcvjno - protramowych z uw2glednieniem zaloiei pol i tyki kraiowej
oraz Unii Europejskiej oraz funduszy strukturalnych.

2. Monitoring iwyszukiwanie informacji  o konkursach z funduszy strukturalnych, w ramach
kt6rvch moie aDlikowae Gmina.



3. MonitorinE i koordynacja przygotowanych przez samodzielne jednostkiorganizacyjne podlegle
Gminie, projekt6w miQkkich w ramach funduszy strukturalnych.

4. Poszukiwanie 2r6del f inansowania dla priorytetowych projekt6w inwestycyjnych zawartych
w strategii  ro2woju gminy.

5. Wyszukiwanie informacji  o konkursach w ramach funduszy strukturalnych, szczeg6lnie dla
priorytetowych projekt6w gminy.

6. Opiniowanie wniosk6w aplikacyjnych do funduszy unijnych skladanych przez jednostki
podlegle Urzqdowi Gminy.

7. 0pracowywanie i  skladanie wniosk6w aplikacyjnych w zakresie projekt6w twardych
wsp6tf inansowanych ze !rodk6w UE na podstawie opracowanejw UrzQdzie Gminy kompletnej
dolumenta(jr technicrnej i  projektowej.

8. Poszukiwanie mo2liwoici f inansowania inwestycj i  z funduszy zewnetr2nych, w s2czegdlnoici
pochodzqcych z Unii Europejskiej, dotyczqcych zar6wno projekt6w miqkkich jak
i inwestycyjnych.

9. Prowadzenie projekt6w objQtych dotacjami, w szczeg6lnoici na biezqco zarzEdzajqcych
funduszamio zmianach w projekcie, nadz6r nad odpowiedniq promocjq funduszy UE.

l0.Gromadzenie dokumentacj i  apl ikacyjnej w ramach skladanych wniosk6w.
l l . ldentyfikacja program6w europejskich pod katem moil iwo(ci pozyskiwania funduszy w ramach

regionalnych program6w operacyjnych oraz sektorowych stu2Ecych rozwojowigminy i regionu.
12.Udzial w szkoleniach z zakresu pozyskiwania, rozl iczania iapl ikowania funduszy unijnych w

miarQ posiadanych mo2liwoSci.
13.Udzial w audytach kontrolnych i sprawdzajEcych dotyczqcych realizowanych projekt6w

unijnych dokonywanych przez jednostki wdraiajEce i inne podmioty upowa:nione do kontrol i
dotacj iuni jnych.

14.lnformowanie pracodawcy o problemach, nieprawidlowoiciach izagroieniach w realizacj i
projekt6w unijnych majEcych wplyw na ich prawidlowy przebieg.

15.wsp6lpraca z referatami i  pracownikami Urzedu w zakresie realizowanych projekt6w.

l l l .  zastepca Skarbnika Gminy (1etat), do l tdrego nale/q /adanra:
1. SporzEdzanie l ist plac dla pracownik6w lJrzqdu f inansowanych z budietu gminy w ramach

um6w o prace, o dzielo, zlecenia i tp.
2. Sporzqdzanie do wyptat l ist diet radnych i soltysdw.
3. Prowadzenie ewidencji  wynagrodzei w/w pracownikdw.
4. Planowanie i  real izacja wydatk6w osooowycn.
5. Wsp6tpraca z Urzedem Skarbowym i ZUS w zakresie wszelkich naleino6ci zwiazanych

z wvdatkami osobowvmi.
6. Wydawanie zaiwiadczei do ustalenia kapitalu poczEtkowego pracownik6w z okresu

zatrudnienia w lJrzQdzie oraz pracownik6w zwolnionych.
7. Sporzqdzanie wnioskdw o refundacje wydatkdw poniesionych na wyplate wynagrodzefi

z pochodnymi z tytutu rob6t publicznych, prac interwencyjnych, zatrudnienia os6b
niepelnosprawnvch i absolwent6w.

8. Prowadzenie kart wynagrodze6 i kart zasilkowych pracownik6w platnych z funduszu plac i ZUS.
9. Wsp6tpraca przy sporzqdzaniu sprawozdawczoSci z tytulu zatrudnienia i  wynagradzania,

sporzqdzania informacji  podatkowych podatku od os6b f izycznych.
10.Nad26r nad prowadzeniem kont anali tycznych z tytutu oplat za wode i Scieki.
l l .czuwanie nad pobieraniem sum obcych (dowody osobiste, odplatnoia za pobyt w SDP, zal iczki

al imentacyjne, dotacje) i  terminowe ich odprowadzanie.
l2.Organizowanie I nadzorowanie inkasa - woda i 6cieki.
13.Nad26r nad prowadzeniem ewidencjianali tycznej - czynsze ioptaty adiacenckie.
l4.Prowadzenie ewidencji .druk6w Scislego 2arachowania.



15.Wydawanie za<wiadczei o wynagrodzeniach pracownikow

16.Roczne rozl iczanie dochod6w pracownik6w ze stosunku pracy, a tak2e um6w zlecenia

io  dz ie to .
lT.Przygotowywanie pod wzglQdem formalno - rachunkowym dowod6w do zaplaty, wystawianie

poiecef przelewu oraz innych dokument6w zwiqzanych z obrotem gotowkowym

i bezgot6wkowym.
lS.Przekazvwanie subwencji  i  dotacj i  dla iednostek budietowych
lg.Wykonywanie innych zadai zleconych przez W6jta, Kierownika Referatu, skarbnika Gminy.

20.Kompletowanie i  dekretowanie dowod6w ksiQgowych.
2l.Prowadzenie ksiqiki inwentarzowej do konta 013 oraz rejestru wartoici niematerialnych

22.SporzEdzanie p12elew6w rachunk6w bezgot6wkowych.
23.Prowadzenie rozl icze6 wyjazd6w slu2bowych i przygotowYwanie delegacjido wyplaty

24.Uzgadnianie kont ksiqgi Sl6wnej z ksiqgowoiciQ anali tycznq dochod6w iwydatk{iw w celu

ustalenia naleinoici od budiet6w oraz 20bowiEzai wobec bud2et6w, oraz u2godnienia

wysoko<ci zrealizowanych wydatk6w, przekazanych dotaci i ,  i tp
25.Wykonywanie innych zadai zleconych przez Kierownika Referatu, Ska.bnika Gmin!
26.zastepowanie Skarbnika Gminy w razie ie8o nieobecno<ci lub niemoino6ci pelnienia przez

niego obowiEzk6w we wszystkich sprawach z zakresu obowiEzk6w Skarbnika Gminy
27. Prowadzenie spraw z zakresu zbioroweEo zaopatrzenia w wodq izbiorowe odprowadzanie

1) opracowywanie projekt6w taryf na zbiorcze zaopatrzenie
i zbiorcze odprowadzanie iciek6w i przedkladanie ich W6jtowi

2) prowadzenie ksiQgowo(ci w 2akresie koszt6w dzialalnoici zwiqzanej

z dostarczanE wodq i odprowadzaniem Sciek6w oraz dochod6w z tytulu tej dzialalnoici

28. wsp6lpraca przy sporzqdzaniu sprawozdawczoici budzetowej, w tym m.in.: bi lansu

z wykonania budietu, bi lansu iednostki bud2etowej, bi lansu 2biorczego jednostki bud2etowej,

rachunkowo<ci zysk6w istrat, zestawienia 2mian fundus2ll ,  analiz gospodarki f inansowej

GminV, sprawozdai f inansowych z realizacj i  bud2etu.

29. Rozliczanie isprawozdawczoSa z dotacj i  celowych na zadania wlasne i zlecone

lV. Stanowisko pracy do spraw ksiegowo3ci podatkowej i budietowej (1 etat), do kt6rego zadan
nalezE:
1. Prowadzenie rozrachunk6w zobowiEzari oraz rozl iczei anali tycznych dla sprawozdawczo<ci

budietowej,
2. Prowadzenie ewidencii  podatkowei.
3. Wystawianie not obciqieniowych dla podle8lYch jednostek budZetowych
4. Prowadzenie ksiqgowo6ci zgod n ie z planem kont.
5. Przygotowywanie material6w niezbqdnych do wykonywania obowiqzkow z 2akresu

sPrawozdawczoici,
5. Windykacja oplat adiacenckich i prowadzenie anali tyki

7. Prowadzenie kont anali tycznych z tytulu oplat za wodq i Scieki.

8. Wykonvwanie funkcji  pelnomocnika ds. organizacji  pozarzEdowych, do kt6rego zadad naleiy:

a) opracowvwanie, konsultowanie z organizacjami pozarzqdowymi i  innymi podmiotami

okreslonymi w ustawie o dzialalnoici poiytku publicznego

io wolontariacie , a nastQpnie przedkladanie Radzie GminY do zatwierdzenia

rocznego programu wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi

oodmiotami.



b) zlecanie organizacjom pozar2Edowym oraz innym podmiotom, zgodnie z programem,

o kt6rym mowa powyiej, real izacj i  Zadai publicznych na zasadach okreSlonych w

ustawie,
c) rozl iczanie realizacj izadai publicznych zleconych 2godnie z l i t . 'b",
d) informowanie organizacji  pozarzqdowych i innych podmiot6w o planowanych

kierunkach dzialalnoici i  wspdldziatanie z nimi w celu zharmonizowania tych
kierunk6w,

e) konsultowanie z organizacjami pozarzEdowymi oraz innymi podmiotami

odpowiednio do zakresu ich dzialania, projekt6w akt6w normatywnych
w dziedzinach dotyczEcych dziatalno<ci statutowej tych organizacji ,

f i  tworzenie wsp6lnych zespoldw o charakterze doradczym i inicjatywnym zloionych
z przedstawiciel i  organizacji  pozarzqdowych oraz innych podmiot6w.

V. stanowisko pracy - Kasjer (1 etat) , do kt6rego zadai nale2y:
1. W rakresie obslugi k€sy:

1) Przyjmowanie wptat.
2) Dokonywanie wyplat.
3) Sporzqdzanle raport6w kasowych.
4 )Uzgadn ian ie  sa ld .
5) Depozyty kasowe.
6) Przyjmowanie, ewidencjonowanie i  zwrot kaucji  gwarancyjnych i wadiow.

2. W zakresie prowadzenia ewidencji irozliczei podatku VAT:
1) SporzEdzanie faktur VAT.
2) SporzEdzanie rozl icze6 miesiQc2nych.
3) Prowadzenie rejestrdw.

9. W zakresie prowadzenia ewidencji i rozliczei podatk6w:
1) Prowadzenie kont podatkowVch.
2) Prowadzeniezapisk6w numeracjistanu konta.
3) Prowadzenie dziennika obrot6w naleino6ci przypisanych (dla zobowiqzai pienieinych wsi

oplat lokalnych).
4) ProwadTenieewidencjipodalkowej.
5) Prowadzenie wplat sottys6w.
6) Prowadrenie kont rbror(lvch w5r.
7) Rozliczanieikontrolarachunkowasoitysdw.
8) Rozliczanie i  kontrola oplaty targowej i  wplat mieszka6c6w za wodQ i icieki.
9) Likwidacja nadplat i  zaleglo<ci.
10) Prowadzenie wykazu zaleglo<ci.
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samodzielne stanowisko ds. Usc, ewidencji ludno6ci, dowoddw osobistych i spraw wojskowych,
zastQpca Kierownika USC (1etat), do kt6rego nale2E nastqpujqce zadania:
1. Prowadzenie spraw r uakresu akt stanu cywilnego i zwiazanych z nimi spraw

rodzinno - opiekuiczvch oraz spraw obywatelskich, a w szczeg6lnoici dotyczqcych:
1) Rejestracj i  urodzin, mal2eistw oraz zgon6w i innych zdarzei majqcych wplyw na stan cywilnv

o50b,

2)Sporzqdzania akt6w stanu cywilnego i prowadzenie ksiqg stanu cywilnego.
3)Sporzqdzanie iwydawanie odpis6w akt6w stanu cywilnego oraz zaswiadczeh.
4) Przechowywanie i konserwacja ksiqg stanu cywilnego oraz akt 2biorowych.



5) Przyjmowanie o6wiadczei o wstEpieniu w zwiqzek malie6ski oraz innych o(wiadczei zgodnie
zprzepisami Kodeksu Rodzinnego iOpieku6czego.

6l Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.
7) Wykonywanie zadai wynikajacych z Konkordatu.
8) Wydawanie za<wiadczei o zdolno<ci prawnel obywatela polskiego do zawarcia malredstwa za

granicE.
9) Wydawanie decyzji  zezwalalEcvch na zawarcie 2wiqzku malie6skiego przed uplywem

miesiqcznego terminu do zawarcia matzeistwa.
10)Wydawanie za(wiadczei stwierdzajEcych brak okolicznoici wylqczajqcych zawarcie

mal2edstwa oraz nazwiskach przyszlych malzonk6w i ich dziecido i lub6w wyznaniowych.
11) Dokonywanie transkrypcjiakt6w zagranicznych (urodzei, malieistw, zgon6w).
12)Wydawanie decyzjiw sprawie zmian imion i nazwisk.
13) Wpisyrvanie postanowieh sqd6w w formie wzmianki dodatkowej w ksiqgach stanu cywilnego.
141 Wypetnienie kart statystycznych w zakresie urodzei, malieistw izgon6w oraz sporzadzanie

zbiorczych zestawaed i przekazywanie do Urzqdu Statystycznego.
15) Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.
16) 0rganizowanie uroczystoici rodzinnych zwiEzanych z jubi leuszem dlugoletniego poiycia

malieiskiego.
17J Przyjmowanie ustnych o<wiadczei woli  spadkodawcy.
18) Zgromadze6, zbi6rek publicznych, ;mprez masowych, repatriacj i .

2. W zakresie ewidencji ludnoici idowod6w osobistych
1) Zameldowania iwymeldowania na pobyt staly iczasowy.
2) Rozstrzyganie wEtpliwo6ci co do charakteru pobytu.
3) Przyjmowanie zgloszef wyjazdu za granicq na pobyt czasowy ponad 3 miesiEce.
4) Ewidencja zawiadomie6 z innych urzqd6w dot. Pobyt6w czasowych.
5) Prowadzenie i  aktualizacja rejestru stalych mieszkafc6w gminy oraz stalego rejestru wyborc6w

8miny.
6) Upowszechnianie numeru ewidencyjnego PESEL (wsp6lpraca ze Stacjq Terenowq

Departamentu Rozwoju Informatyki i  Systemem Rejestr6w Pahstwowych - PESEL oraz
wystQpowanie z wnioskami o nadanie - wymiane lub skrei lenie numeru ewidencyjnego PESEL).

7) Orzekanie w sprawach zameldowania lub wymeldowania:
di prowadzenie postqpowania wyJasnialqcego,
bl przeprowadzanie rozpraw administracyjnych,
c)wystqpowanie do sEdu w celu wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej,
d)wydawanie decyzjiadministracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
e) wydawanie decyzji  administracyjnych w sprawach anulowania bqdi odmowy anulowania

czynnosci materialno - technicznej polegajEcej na zarejestrowaniu pobytu stalego bqdi
wymeldowania.

8) Udzielanie informacji  adresowych - udzielanie odpowiedzi na wnioskio udostqpnienie danych
ze zbioru danvch osobowvch.

9) Wvdawanie zaiwiadczeri o zameldowan .
10) Wydawanie po(wiadczei aktualnego zamieszkania na pobyt staly lub czasowy.
11) Wsp6tpraca w przygotowaniu i  przeprowadzeniu wybor6w i referend6w, w tym sporzEdzanie

spisu wyborc6w, rejestru wyborc6w.
12) Przesylanie do wla(ciwego urzqdu skarbowego zawiadomied o zgonach podatnik6w

mieszkaic6w gminy.
13) Udzielanie wlaiciwym dyrektorom szk6l informacji  o aktualnym stanie i  zmianach w ewidencji

dzieciw wieku od 3 do 16 lat.
14) Wsp6lpraca z wlaft iwE wojskow4 komendq uzupelniei - przesylanie zawiadomie6 o zmianach

meldunkowych i2gonach os6b podlegajEcych wojskowemu obowiAzkowi meldunkowemu.
15) Wsp6lpraca z organami Policj i  w zakresie przeprowadzania kontrol i  dyscypliny

meldunkowej.



15) Obsluga Lokalnego Banku Danych - wykonywanie operacj i  2wiqzanych z meldunkami,
wydawaniem dowod6w osobistych, rejestracjE urodzei, mal2eistw i zgon6w, zmranq rmion
i nazwisk, obywatelstwa, 2miana w dokumentach wojskowych, poprawa bled6\4
w danych osobowych, korekty uzupelniajEce, i tp-

17) Wsp6lpraca z Terenowym Bankiem Danych - aktuali2acja zasob6w ewidencji  ludnoft i ,
przesytanie pl ik6w ze zmianami.

181 Przyjmowanie iweryfikacja wniosk6w iwydawanie dowod6w stwierdzajqcych toisamosa.
191 Obsluga kopert osobowych, w tym: zakladanie kopert i  kompletowanie dokument6w w tych

kopertach, aktualizacja rejestr6w numerowych, wysylanie 2Edai o koperty osobowe do innych
urzQd6w, porzqdkowanie kopert osobowych wedtug seri i  i  numerdw zam6wiei.

20)Wysylanie do wlaiciwego Urzqdu Skarbowego drLrk6w NIP-3.
21) Prowadzenie spraw zwiEzanych z nadaniem numeracji  porzqdkowej nieruchomo<ci.

3. Pelnienie funkcji Petnomocnika ds. Ochronv Informacji Niejawnvch, w tym:
1l Zapewnienie ochrony informacji  niejawnych.
2) Ochrona system6w i sieci informatycznych.
3) Zapewnienie och ro nv f izycz nej Urzedu Gminy.
4j Kontrola ochrony informacji  niejawnych oraz przestrzeganie pr2epis6w o ochronie tych

informacji .
5) Okresowa kontrola ewidencji  material6w i obiegu dokument6w.
6) Opracowanie plan! ochrony Urzqdu i nadzorowanie jego reali2acj i .
8) Szkolenie pracownik6w z zakresu ochrony informacji  niejawnych zatrudnionych w Urzedzie.
9) Wydawanie za6wiadczeh stwierdzajEcych odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji

Niejawnych.
10) Wsp6lpraca z wlaiciwymijednostkami i  kom6rkami organizacyjnymi sluib ochrony Pa6stwa.
11) BieZqce informowanie W6jta o przebiegu wsp6lpracy ze slu2bamiochrony pa6stwa.
12) Wyja<nianie okoliczno<ci naruszenia przepisdw o ochronie informacji  - zawiadamiajqc W6jta

iwtaSciwq stu2bq ochrony paistwa,
13) Opracowywanie szczeg6lowych wymaga6 w zakresie ochrony informacji  niejawnych

stanowiqcych tajemnice slu2bowE oznaczonych klauzulq ,,zastrzeione", uzyskujqc ich
zatwierdzenie przez Wojta.

14) Prowadzenie postqpowai sprawdzajEcych zwyklych - na pisemne polecenie W6jta
w odniesieniu do pracownik6w Urzqdu na stanowiskach i przy pracach zwiEzanych
z dostQpem do informacji  niejawnych stanowiAcych tajemnicQ sluibowE,

15)Wydawanie poiwiadczei bezpieczeistwa - upowainialqcych do dostqpu do informacji
niejawnych stanowiqcych tajemnicq slu2bowq - przekazujqc je osobie sprawdzonej
i zawiadamiajqc o tym w6jta.

16) Odmawianie wydania po<wiadczenia bezpieczeistwa i pisemne powiadamianie o tym fakcie
W6ita.

17) Przechowywanie akt zakoiczonych postepowai sprawdzajqcych, kt6re lEczE siq z dostqpem do
informacji  niejawnych stanowiqcych tajemnicQ sluibowE-

18) Prowadzenie wykazu stanowisk i  prac zleconych, oraz os6b dopuszczonych do pracy lub slu2by
na stanowiskach, z kt6rymiwiE2e siq dostqp do informacji  niejawnych.

19) Prowadzenie ewidencji  os6b, kt6re uzyskaty po(wiadczenie bezpiecze6stwa, a tak2e os6b, kt6re
zajmujq stanowiska lub wykonujE prace, z kt6rymi lEczy sie dostep do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulq,,poufne" lub stanowiqcych tajemnicQ padstwowq.

20J Dokonywanie przeglQdu stanowisk oraz spor2qd2anie wykazu stanowisk i  os6b dopuszczonych
do informacji  niejawnych.

21)Wnioskowanie o wyznaczenie pracownika kancelari i  informacji  niejawnych.
22) Uczestniczenie w przekazywaniu obowiqzk6w pracownika kancelari i  informacji  niejawnych.
23) Dodatkowo pracownik prowadzi sprawy wojskowe.
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Stanowisko pracy ds. sekretarsko-kancelaryjnych, ewidencii dzialalnoicigospodarczej, obsluti rady
gminv (1etat), do kt6rego nalezE nastepujqce zadania:

1. W zakresie ewidencji dziala Inoic i gospoda rczej:
1) Wydawanie za<wiadczed o wpisie do rejestru.
2) wvdawanie zaSwiadcze6 o wyk.esleniu 2 rejestru.
3) Udzielanie informacjio przedsiqbiorcach dla instytucj i ,  os6b prawnych if izycznych.
4) wykonywanie czynnoici zwiEzanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sqdowego,

polegajqcych na zapewnieniu zainteresowanym wglEdu do Polskiej Klasyfikacj i
Dzialalnoft i  (PKD), urzedowych formularzy wniosk6w wymaganych ustawq,
umoZliwiajqcych rejestracje os6b f izycznych wykonujqcych dzialalnoia gospodarczE
i sp6lek jawnych, dostepu do informacji  o wysoko(ci oplat, sposobie ich uiszczania oraz
o wla<ciwoici m iejscowej sqd6w rejestrowych.

5) Przyjmowanie, pr2esylanie i  niszczenie wnioskdw o wpis do CEIDG.

2. W rakresie ustawy o wychowaniu w trzeiwo6ci i przeciwdziataniu alkoholizmowi:
1) Przygotowywanie zezwolei na sprzedaZ i podawanie napojdw alkoholowych i decyzji

cofniqcia zezwolei.
2) Prowadzenie ewidencji  punkt6w sprzedaiy.
3) Zbieranie oiwiadczei o wartoici sprzeda2y napoj6w alkoholowych za rok ubiegly oraz

naliczanie oplatv za wa2noie zezwolenia na rok bierEcy.
4) C2uwanie nad realizacjq corocznych wplyw6w 2 oplat za korzystanie 2 zezwoleh.

3. w zakresie obslugi Rady Gminy:
1) Przekazywanie korespondencji  do Rady i jej komisj i  oraz innych materialow na

posiedTenia i  obrady tych organ6w,
2) Podejmowanie czynnoici organizacyjnych zwiEzanych z przeprowadzeniem sesji ,  zebran,

posiedlei i  spotkari Rady i tej komisj i .
3) Protokolowanie obrad sesji
4) Prowadzenie rejestru wniosk6w i zapytad skladanych przez radnych,
5) organizowanie szkolei radnych,
6l Przekazywanie do realizacj i  odpis6w uchwal Rady odpowiednim stanowiskom pracy,
7) Terminowe przekazywanie or8anom nadzoru uchwal podjqtych prze2 Rade,
8) Przekazywanie do publikacl i  w D2ienniku Urzqdowym Wojew6dztwa SlEskiego,

Biuletynie Informacji  Pub l icznel oraz ogtaszanie na tablicy ogtosze6 i w miejscach
publicznych uchwat Rady.

4. W zakresie sekretariatu:
1) Udzielanie bieracej informacji  interesantom i kierowanie ich do wlaiciwych

merytorycznie Pracownik6w,
2) Obsluga Biuletynu lnformacji  Publicznej
3) Prowadzenie ewidencji  korespondencji  pism przychodzqcych
4) Obstugakserokopiarki,
5) wydawanie interesantom druk6w - wniosk6w do zalatwiania spraw,
6) Czuwanie nad aktualizacjq tabl icy informacyjnej,
7) Przekazywanie zadekretowanej korespondencji  pracownikom,
8) Obsiugacentral i telefonicznej.
9) Prowadzenje archiwum zakladowego.
10) Prowadzenie rejestru izbioru zarzEdze6 w6jta.



5. w zakresie kancelarii informacji niejawnvch:
1) BezpoSredni nad26r nad obiegiem dokument6w niejawnych w Urzqdzie.
2) Wta(ciwe rejestrowanie, udostQpnianie lub wydawanie osobom posiadajacym

odpowiednie poiwiadc2enie bezpieczeistwa dokumentow oznaczonych stosownymi
klauzulami.

3) Egzekwowaniezwrotudokument6w-
4) Kontrola przestrzegania wla(ciweSo oznaczenia i  rejestrowania dokument6w

w kancelari i .
5) Prowadienie biezacej kontrol i  postepowania z dokumentami zawierajqcymi informacje

nlelawne.
6) Wykonywanie polecei Pelnomocnika ds. ochrony Informacji  Niejawnych.

6. wykonywanie czynnoici 2 zakresu ewidencji ludnosci i dowod6w osobistych w czasie
nieobecnoica pracownika ds. ewidencji  l !dno(ci i  dowoddw osobistych.

035

stanowisko pracv ds. gospodarki nieruchomogaiami, ochrony przyrody, rolnictwa i leSnictwa
(1etat)
Do osoby zatrudnionej na tym stanowisku naleiy w szczeg6lnoici:
1. w zakresie leinictwa, zieleni i ochrony pnyrody i d6br kultury prowadzenie spraw zwiazanych
z realizacjq ustawy o ochronie przyrody, o lasach, w tym:
1) Nad26r nad utrzymaniem zieleniw Sminie.
2) Nad26r nad lasami komunalnvmi.
3) Prowadzenie postepowad zwiq2anych z usuwaniem drzew i kr2ew6w z teren6w nieruchomoici
5)Wsp6lpraca w zakresie dolesiei, zalesied iorganizaciigospodarki lasami prywatnymi.

6) Wsp6lpraca w zakresie gospodarki leinej z lasami paistwowymi.
7) wsp6tpraca z lasami paistwowymi i  kolami towieckimi w sprawach m.in.:

a) organizowania polowan,
b) odszkodowania za straty w uprawach spowodowanych przez zwierzynq le<nE,

8) Przygotowywanie wniosk6w o wylaczenie z produkcji  leinej grunt6w le(nych pod inwestycje
realizowane przez Gminq.

9) Przygotowywanie wniosk6w o zgodq na 2mianQ przeznaczenia gruni6w le<nych na cele nieleane.
10) Prowadzenie spraw (w tym sporzqdzanie dokumentacj i  iwniosk6w) zwiEzanych z ustanawianiem,

2mianq lub zniesieniem formy ochrony przYrody (m.in. pomnikdw przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych, uiytk6w ekologicznych, zespol6w przyrodniczo - krajobrazowych, obszar6w
Natura 2000, obszar6w chronionego krajobrazu, park6w krajobrazowych, Iezerwatow przYrody
ipark6w narodowych).

11) Wsp6tdziatanie ze sluibami konserwatorskimi i  przyrody oraz instytuciami i  organizacjami
dziatajqcymi w zakresie ochrony przyrody.

2. W zakresie ochrony rwierzat:
1) Prowadzenie spraw zwiqzanych z wydawaniem decyzji  zezwalajacych na prowadzenie hodowli

lub utrzymanie psa rasy Lrznawanej za agresywnq oraz wycofaniem takich decyzji-
2) Prowad2enie ewidencji  wlaSciciel i  w/w ps6w.
3) wspdtpraca ze sluibE WeterynaryjnA w zakresie zwalczania chor6b zakainych zwierzqt

i or8anizacjr prof i laktyki weterynaryjnej.

3. w zakresie aolnictwa:
1) organizowanie i  prowadzenie spisdw rolnych.
2)Wsp6ldzialanie z Paistwowa sluibE ochrony Roil in w zakresie sygnalizacj i  pojawiania sie

chwast6w. cho16b iszkodnik6w w uprawach i nasadzeniach oraz nad26r nad ich zwalczaniem.



3) wydawanie zaiwiadcze6 o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanym do
pracownrczeSo Stazu pracy.

4) Poiwiadczanie oiwiadczei o pracy w gospodarstwie rolnym oraz o powier2chni u2ytk6w
rolnych dla potrzeb obrotu nieruchomoiciami rolnymi.

4, W zakresie gospodarki nieruchomosciami:
1) Prowadzenie spraw dotyczEcych gospodarki i  zarzEdzania n ie.uchomo<ciam i gm innym i nie

zajetymi na cele dzialalno6ci gospodarczej i  mieszkaniowej.
2) Prowadzenie spraw zwiqzanych z podzialem nieruchomoici.
3) Prowadzenie spraw zwiqzanych z rozgraniczaniem nieruchomoici.
4) Prowadzenie spraw zwiqzanych z gospodarowaniem nieruchomojciamistanowiacymiwlasno(a

Gm iny .
5) Opracowywanie wniosk6w o ujawnienie w ksiedze wieczystej praw cminy.
6) Prowadzenie spraw zwiazanych z uwlaszczaniem nieruchomo(ci,
7l Zaiatwianae spraw zwiqzanych z regulacjE praw wlasno<ciowych teren6w zajQtych pod drogi

Gm in  ne .
8J Prowadzenie ewidencji  gminnego zasobu nieruchomo(ci.
9) Prowadzenie spraw zwiqzanych z dzier2awE teren6w gminnych.
10) Przygotowywanie projektu rocznej informacjio stanie mienia komunalnego.
11) Prowadzenie postepowai iwydawanie decyzji  w sprawie ustalenia renty planistycznej.
12) Prowadzenie spraw zwiqzanych z realizacjq zadai z zakresu ochrony d6br kultury, w tym

prowadzenie ewidencji  plac6wek upowszechniania kultury.
13) W zakresie najmu lokali  mieszkalnych igruntu na prowadzenie dzialalnoici handlowej:

a) przygotowanie uchwal dotyczEcych przedluienia najmu na lokale u2ytkowe igrunt,
bl opracowywanie i  przygotowywanie um6w najmu na lokale mieszkalne, lokale u2ytkowe

ig run t ,
c) opracowywanie zarzqdzei W6jta w zakresie ustalania stawek czynszu za lokale uiytkowe

ig run t ,
d) opracowywanie 2arzqdzei Wdjta w zakresie ustalania stawki bazowej za mz czynszu za

lokale mieszkalne,
e) opracowywanie wieloletnich program6w gospodarowania mieszkaniowym zasobem

gminy oraz zasad wynajmowania lokali ,
f) sporzqdzanie sprawozdai GU5,
g) naliczanie dodatk6w mieszkaniowych,
h) sprzedai lokalimieszkalnych,
iJ prowadzenie spraw dotyczEcych gospodarki i  zarzAdzania nieruchomo6ciam i gmin nym i.

5. w zakresie prawa wodnego:
1J Zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie.
2) Nakazywanie wlaScicielom grunt6w przywr6cenie stosunk6w wodnych na gruntach do stanu

poprzedniego lub wykonan;e urzqdze6 zapobiegajEcych szkodom.
3) Spor2adzanie sprawozdai z zakresu reali?acj i  krajowego programu oczyszczania <ciek6w

komunalnych.

6. W 2akresie spraw zwiazanych r dzialalnoSaiq Ochotniczych Straiy Poiarnych na terenie gminy,

1) Prowadzenie wykazu straiy.
2) Zapewnienie jednostkom OSP (rodk6w, pomieszczei, irodk6w alarmowania i  lacznosca.
3) Zatrudnianie kierowcdw - konserwato16w woz6w poiarnic2ych.



4) Okresowa kontrola statutowej dzialalno6ci jednostek OSP.
5) Wsp6ldzialanie z jednostkami paistwowel stra2y poiarnej w zakresie poprawy stanu

ha7^ i6 . r a ; ( r * :  n  n^ t

6) Sprawowanie nadzoru nad ochronE p.poi w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy.
7) Wsp6tpraca z komendantem Bminnym w zakresie koordynacji  iorganizowania spolecznych si l

i  < rodkdw na  r /e .7  beTpre ( /eds twa  ip  po2 .
8) Sprawowanie nadzoru nad jednostkami OSP, w tVm koordynowanie dzialad tych jednostek.
9) Nadz6r nad powierzonym majqtkiem, sprzQtem oraz wyposaieniem jednostek 05P, prowadzenie

ewidencji  w tym zakresie.
10) Wsp6tpraca ze sluibami komunalnymi Gminy w zakresie zapewnienia zasob6w wody do gaszenia

poiar6w oraz w zakresie przeciwdzialai skutkom klqsk iywiolowych.
11) Dokonywanie ol.resowy(h anal.7 stanu belpiecreristwa p.poi.
12) Udzielanie pomocy zarzqdom jednostek OSP w zakresie ich dzialalno6ci statutowej.
13) Wsp6lpraca z Referatem Finansowym w zakresie bezpieczedstwa w budiecie potrzeb jednostek

OSP.
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Stanowisko pracy ds. informatyki (1/4 etatu), do kt6rego nale2E nastQpujqce zadania:

1. w zakresie informatvkii
1) tJdzielanie pomocy poszczeg6lnym stanowiskom pracy w obsludze komputera.
2) Prowadzenieew;dencji  program6w komputerowych.
3) sprawdzanie sposobu zabezpieczei komputerowych stanowisk pracy pr?ed dostqpem do

komputera osob nie upowainionych,
4) Obsluga techniczna strony wwW.
5) AdministrowanielokalnqsieciEkomputerowa.
6) Administrowanie systemamii zasobami baz danych i informacji .
7) Nadzorowanie pracy urzEdzei techniki komputerowej, w tym podstawowe naprawy nie

zwiq2ane z tytulem udzielanej gwarancji  przez dostawc6w.
8) Dbanie o sprawne funkcjonowanie program6w iaplikacj i  komputerowych.
10) lnstalowanie, konfigurowanie oraz wdraianie system6w informatycznych.
10) Rozwijanie metod, wdraianie narzqdzi ochrony zasob6w danych i informacji .
11)Wykonywanie bierEcejarchiwizacjiwybranych zasob6w danych i informacji .
12) Koordynowanie sp6jnego rozwoju technologicznego, organizacyjnego i funkcjonalnego

w zastosowaniu systemdw informatycznych.
13) Prowadzenie dokumentacj i  zwiqzanej z procesem informatyzacji  lJrzQdu.
14) Opracowywanie oraz nadzorowanie realizacj i  procedur technicznych i organizacyjnych

zwiEzanych z ochronq zasob6w danych i informacji  przetwarzanych w systemach
informatvcznvch.

15) Sprawowanie nadzoru nad stanem i wla<ciwym uiytkowaniem urzEdzei
i  oprogramowania komputerowego.

16) Prowadzenie prac zwiEzanych z zakupem i dostawE urzEdzeri i  oprogramowania
komputerowego.

17) Koordynowanie realizacj i  uslug informatycznych <wiadczonych przez podmioty zewnetrzne.
18) Prowadzenie bieiqcego instruktaiu uiytkownik6w systemdw informatycznych

2. wykonywanie czynnoSciadministratora bezpieczeistwa informacji, a w szczeg6lnoSci:
1) Przygotowywanie i  prowadzenie dokumentacj i  opisujqcej sposdb przetwarzania danych

oraz irodki techniczne i organizacyjne zapewniajqce ochronq przetwarzanych danych
osobowych oraz prowadzenie ewidencji  os6b upowa2nionych do przetwarzania danych
oSooowycn,

2) Koordynowanie dzialai koniecznych do przy8otowania w/w dokumentacj i .



3) Wdroienie w/w dokumentacl i  (opublikowanie, zapoznanie z nia os6b upowainionych do
przetwarzania danych osobowych, a takie os6b zatrudnionych, wolontariuszy,
praktykant6w, ktdrych zachowania mogq miea wplyw na zabezpieczenie danych
osobowvchl.

4) Przeprowadzenie szkolei z zakresu ochrony danych osobowych dla os6b uczestniczEcych
w procesach Drzeiwarzania.

5) Przygotowywanie zgloszei zbioru danych (rejestracyjnych i aktualizacyjnych) do rejestracji
przez Generalnego Administratora Danych 0sobowych oraz prowadzenie wiqzqcej sie
z tym korespondencji .

6) Przygotowywanie um6w o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
7) Podejmowanie odpowiednich dzialad w wypadku wykrycia naruszei w systemie

zabezpieczen lub podejrTenra naruszenia,
8) Uczestniczenie w procesie przyznawania hasel i  identyfikator6w uiytkownik6w.

038

Stanowisko pracy ds. inwestycji, ram6wied publicznych i ochrony Srodowiska oraz
zagospodarowania przestrzennego? urbanistyki i budownictwa (3/4 etatu), do kt6rego naleia
2aoanra:
1) Planowanie zam6wiei publicznych w Urzedzie igminnych jednostkach organizacyjnych poprzez

uczestnictwo w przygotowaniu rocznego planu postepowari.
2) Przygotowywanie i  prowadzenie przetargdw zgodnie z obowiqzujEcymi w tym zakresie

przepisami prawa na wykonanie dokumentacj i  technicznej i  robdt budowlano - monta2owych.
3) Prowadzenie postqpowa6, a w szczeg6lnoici uczestniczenie w redagowaniu tekstu ogloszei,

prowadzeniu korespondencji  z oferentami i  lJrzQdem Zam6wiei Publicznych.
4) Prowadzenie dokumentacj idotyczqcej poszczeg6lnych zam6wiei publicznych.
5) Sprawdzanie prawidlowoici wypelniania dok!mentacj i  przetargowej.
6) Prowadzenie sp.aw zwiqzanych ze sprawozdawczo(ciA i ewidencjE zam6wie6 publicznych

i sporzEdzanie okresowych sprawozda6 i informacji .
7) Wsp6lpraca z innymistanowiskami pracy w celu zalatlvienia spraw dotyczqcych dzialalnoaci

Urzqdu, a majqcych zwiE2ek z dzialalnoiciq zam6wiei publicznych.
8) Prowad2enie rejestru ogtoszonych zam6wie6 publicznych.
9J Opracowywanie rocznych i wieloletnich program6w inwestycyjno - remontowych.
10) Przygotowywanie informacjio stanie reali2acj i  rocznych plan6w inwestycj i  i  remont6w.
11) Sprawdzaniewiarygodnoici inwesto16w.
12) Przygotowywanie formalno<ci zwiEzanych z zawieraniem um6w o wykonanie rob6t budowlano -

montaiowvch oraz innvch,
13) Obstuga i nadz6r proces6w inwestycyjnych i remont6w dla zada6 inwestycyjnych

iremontowych przyiQlych w planach rozwoju.
14) Wykonywanie zadad wynikajEcych z lstawy o dostqpie do informacji  o (rodowisku i jego

ochronie oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.
15) Przygotowanie material6w do dokument6w planistycznych gminy.
16) Koordynacja i  obsluga dzialai zwiqzanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokument6w

planistycznych.
17) Organizowanie i  koordynacja prac zwiqzanych z opracowaniem studium uwarunkowai

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego.
18) Koordynacja i  obsluga dziala6 zwiQ2anych z wprowad2eniem zada6 rzqdowych do miejscowych

plan6w zagospodarowania pr2estrzennego.
19) Przechowywanie planu przestrzennego oraz wydawanie odpis6w iwyrysdw.
20) Prowadzenie iaktualizacja rejestru miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego-
21) Ocena 2mian w 2agospodarowaniu przestrzennym gminy i przy8otowanie wynik6w tej oceny.



221 Dokonywanie analiz wniosk6w w sprawie sporzqdzenia lub zmiany miejscowego planu
zaEospooarowanra przestrzennego.

23) Prowadzenie spraw zwiqzanych z roszczeniamif inansowymiwynikajEcymi z ustalei miejscowych
plan6w zaBospodarowania przestrzennego.

24J Prowad2enie spraw zwiqzanych z ustalaniem warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu.
25) Prowadzenie rejestru decyzji  o warunkach zabudowy izagospodarowania terenu, rejestrowanie

decy2ji  dotyczEcych zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy adminastracj i
publicznej oraz analizowanie ich zgodno(ci z ustalonymi warunkami zabudowy
i 2agospodarowania terenu.

26) Wydawanie decyzji  o warunkach zabudowy oraz lokalizacj i  inwestycj i  celu publiczneBo {po
uzyskaniu LrzSodnie6 lLrb decyzji  wymaganych przepisami prawa).

27) Wydawanie zaswiadczei o przeznaczeniu d?ialek w planie miejscowym 2agospodarowania
przestrzennego w gminie iw studium uwarunkowaf i  kierunkdw zagospodarowania, wydawanie
wyrysdw i wypis6w z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

28) Przygotowanie dokumentacyjne, koordynowanie wykonawstwa inwestycj i  i  zapewnienie
prawidlowego przebietu .ealizacj izadai w tym zakresje.

29) Dokonywanie uzgodniei usytuowania projektowanych siecitechnicznego uzbrojenia terenu.
30) lJczestniczenie we opracowywaniu plan6w inwestycyjnych.
31) Prowadzenie z8odnie z obowiqzujEcymi przepisami ksiqiki obiektu budowlanego dla UrzQdu

GminY .
32) Nad26r nad przeprowadzeniem przeglqddw budynk6w komunalnych pod wzgledem ich

funkcjonowania, porzqdku i bezpieczelrstwa.
33) Obsluga i nad26r proces6w inwestycyjnych i remont6w dla zadad inwestycyjnych i remontowych

przyjetych w planach rozwolu.
34) Prowadzenie spraw z zakresu rozl iczenia oiwietlenia ul icznego i jego konserwacji .
35) Opracowywanie program6w gospodarczych i strategii  rozwoju gminy.
351 Opracowanie i  popularyzacja informacjio moil iwo6ci iwarunkach inwestowania w Gminie.
37) Nawiqzanie i  utrzymanie kontakt6w z inwestorami, prowadzenie bazy danych o inwestorach

kontaktujqcych sie z Gminq.

W zakresie utrzymania porzadkui
1) Opracowywanie i  przedkladanie W6jtowi do podpisu wymaga6 jakie powinien spelni6

przedsiqbior€a ubiegajqcy siQ o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalno<ci
w zakresre:

a) odbierania odpad6w komunalnych od wla(ciciel i  nieruchomo<ci,
b) op162niania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystoicicieklych,
c) ochrony pr2ed be2domnymi zwierzetami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzEt, a takie Brzebowisk i  spalarni zwlok

zwierzEt i  ich czqsci,
2) Prowadzenie postQpowania administracyjnego, w tym opracowylvanie projekt6w decyzji

w zakresie, o kt6rym mowa w pkt. 1,
3l Systematyczne kontrolowanie dzialalnoicigospodarczej przedsiqbiorcy w zakresie zgodno6ci

wykonywanej dzialalno6ci z 2ezwoleniem uzyskanym w trybie ustawy o utrzymaniu czysto<ci
i  porzEdku w gminach.

W zakresie spraw rwiaranych 2 ochrona Srodowiska, w tym:
1) Podejmowanie dzialai i j rodk6w niezbQdnych do przeciwdzialania iusuwania nadzwyczajnego

zagro2enia jrodowiska, uwzglQdniajqc zasady zrdwnowa20nego rozwoju igospodarowania
p12estrzenra.

2) Opracowylvanie przepis6w gminnych ograniczajqcych kor2ystanie z urzqdzeti i  6rodk6w
transportLr i  komunikacji  stwarzajEcych uciE2liwo(ci w zakresie ochrony irodowiska
i zapewnienie warunk6w do ich realizacj i .



3) Nadz6r nad funkcjonowaniem maszyn i urzEdzef w aspekcie ich uciE2liwoSci dla Srodowiska
oraz podejmowanie decyzjiw zakresie o8raniczeh ich funkcjonowania.

4) Udzielanie zgody na lokalizacjq ispos6b gromadzenia odpaddw pozostajqcych w wyniku
proces6w technologicznych.

5) Uzgadnianie sposobu postqpowania z odpadami i  innymi ni2 niebezpieczne (do l tony rocznie).
6) Przygotowanie projekt6w wprowadzenia indywidualnych form ochrony przyrody lqcznie

z wydawaniem w naglych przypadkach zarzEdzei w tej dziedzinie.
7) Wsp6ldziatanie z organizacjami spolecznymi dzialajEcymi w zakresie ochrony <rodowiska

tprzyrodY.

8) Prowadzenie spraw zwiqzanych z wydawaniem decyzji  o irodowiskowych uwarunkowaniach.
9) Przygotowanie i  nad26r nad wdraianiem program6w ochrony <rodowiska Gminy Starcza.
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Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, spraw wojskowvch iobronnych (1/2 etatu), do kt6rego
naleiq nastqpujace zadania:
1. Przygotowania ludno<ci i  mienia komunalnego na wypadek wojny.
2. Two.zenaa formacji  obrony cywilnej.
3. Nakladania obowiqzk6w w ramach powszechnej samoobrony ludnoici.
4. Swiadczei na rzecz obrony.
5. Ud2ielania pomocy i informacji  wojskowym organom emerytalnym.
6. Zakwaterowania si l  2brojnych.
7. Akcji  kurierskiej.
8. Koordynowania dzialai w zakresie zapobiegania l ikwidacjiskutk6w klqsk iywiolowych.
9. Przygotowanie i  ?apewnienie dzialania systemu powszechnego ostrzegania i  alarmowania oraz

systemu wykrywania skaie6.
l0.Prowadzenie magazynu OC, organizowanie zabie86w konserwacyjnych, prowadzenie

dokumentacj i  dotyczqcej ewidencji  sprzetu OC, w tym: ksiE2ki inwentarzowej, dziennika
konserwacji ,  ksiq2ki przeglEdu.

l l .Wsp6ldzialanie z organami Policj i  w zakresie wykonywania zadai obronnych, bezpieczeistwa
i porzqdku publicznego.

12.Opracowanie dla W6jta wniosk6w dot. Sprawozdai ( informacji) o stanie porzqdku
i bezpieczehstwa publicznego oraz o stanie bezpiecze6stwa ochrony przeciwpo2arowej
i zagroieniach poiarowych Gminy.

13. Przygotowanie dla Rady Gminy projekt6w uchwal z zakresu zagrorei bezpiecze6stwa i porzqdku
publicznego.

14. Pelnienie obowiqzk6w kierownika zarzEdzania kryzysowego, do kt6rego obowiqzk6w naleiy:
1) Monitorowanie, planowanie, reagowanie iusuwanie skutk6w zagro2ei na terenie Gminy,

w tym w szczeg6lnoici:
a) prowadzenie analiz sit  i  i rodk6w krajowego systemu ratowniczo - gainiczego na obszarze

gminy,
b) organjzowanie systemu lqcznoft i  alarmowania i  wspdldzialania miqdzy podmiotami

uczest n iczEcym i w dzialaniach ratowniczych na obszarze gminy,
c) wspomaganie dziaiad ratowniczych powiatowych slu2b, inspekcji  istraiy oraz ostrzeganie

i alarmowanie ludno<ci Gminy,
d) organizowanie wsparcia miedzygminnego w czasie trwania zagroienia, kryzysu lub stanu

klqski iywiotowej,
e) nadz6r nad wykonywaniem ochrony przeciwpo2arowej, przeciwpowodziowej izapobieganie

innym nadzwyczajnym zagroieniom iycia izdrowia ludzi oraz irodowiska,
0 zbieranie, komasowanie i  analiza informacji2wiEzanych 2 ratownictwem medycznym,



g) rozpoznawanie i  monitorowanie zagroiei dla 2ycia i  zdrowia na obszarze gminy,
h)przygotowywanie ibie2Eca aktualizacja gminne8o planu zabezpieczenia medycznych dzialad

ratowniczych,
2) Realizacja zadad z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) realizacja zaleced do gminnego planu reagowania kryzysowego,

b) opracowywanie, aktualizowanie i  przedkladanie do zatwierdzenia gminnego planu rea8owania
kryzysowego.

3) Zarzqdzanie, organizowanie i  prowadzenie szkole6, awiczei i trening6w zakresu reagowania na
potencjalne zagro2enia.

4) Wykonywanie przedsiqwziqa wynikajqcych z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy.
5) Przeciwdzialanie skutkom zdarzei o charakterze terrorystycznvm.
6) Realizacja zadai z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
7) Obsluga kancelaryjno - biurowa Gminnego Zespolu Reagowania Kryzysowego.
8) Wykonywanie innych zadah wynikajqcych z przepis6w prawa dotyczEcych zarzqd2ania

kryzysoweto.
15- Ponadto do zakresu dzialania nale2E sprawy zwiqzane z akcjE kurierskq:

a) opracowywanie plan6w akcji  kurierskiej,
b) uruchamianie i  przeprowadzanie akcj i  kurierskiej.
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Stanowiska pomocnic2e:
1. P racownik gospoda rczy - 1etat, do kt6rego naleiE nastqpujEce zadania:

1) Zapewnienie utrzymania porzEdku ic2ysto6ciwewnqtrz budynku UrzQdu oraz w bezpo(rednim
jego otoczeniu.

2) Dodatkowo prowadzenie spraw z 2akresu oplat za wode i icieki.
3) Prowadzenie ewidencji  uiytkownik6w wodociqgu i kanalizacj i .
4) wsp6lpraca i rozl iczanie inkasent6w.

2. Konserwator do spraw kanalizacji i oczyszczalni 5ciek6w - 1 etat, do kt6re8o naleiE nastepujEce
zadan ta :

1) Staly doz6r nad pracq urzqdzei oczyszczalni jciek6w.
2) Obserwacja proces6w technologicznych zachod?qcych w pos2c2eg6lnvch cyklach pracy

oczyszczalni i  informowanie Kierownika referatu w razie stwierdzenia zaistniatych
nieprawidlowo(ci.

l)  Codzienne oproinianie kosza na skrarLi.
4) Okresowe odwadnianie, prasowanie iskladanie osadu powstajqcego podczas procesu

oczys2czanja (cjek6w.
5) Codzienne dokonywanie odczyt6w dobowych i loici Sciek6w iosadu.
6) Prowad2enierejestrui losciSciek6wiosadu.
7) Dbaloia o czystoSa, lad, porzEdek w calym obiekcie oczyszczalni oraz na terenie przynaleinym

do oczyszczalni,
8) Codzienne czyszczenie punktu zlewowego (ciek6w dowo2onych.
9) Codzienna kontrola pracy przepom pown i iciekowej <ciek6w i bieiEce utrzymanie w naleiytym

stanie sanitarno- technicznVm

3. Konserwator dt. wodociqg6w i ujecia wody - 1 etat, do kt6rego naletE nastqpujqce zadania:
1) Obstuga stacji ujecia wody w Starczy.
2) Okresowe odczyty urzqdzei pomiarowych.
3) Pomiary poziomu zwierciadla wody w studni.



4) Dbalosa o czystoia i  porzEdek w obiekcie stacj i  wodociqgowej i  terenu w obrebie o8rodzenia
stacj i .

5) Wsp6lpraca z PowiatowE StacjE Sanitarno Epidemiologicznq w CzQstochowie.
6) Bie2aca konserwacja urzEdzei w obiekcie stacj iwodociqgowej iobiekcie uzdatniania wody.
7) Nad?6r nad eksploatacjq sieci wodociEgowej na terenie 8miny.
8) Bie:qca konserwacja urzqdzei na sieci, wymiana uszkodzonych wodomierzy, plombowanie

wodomrerzy.

4. Do zakresu czynno<ci konserwator6w naleiy rdwniei wykonywanie podstawowych prac
konserwacyjnych zwiEzanych z utrzymaniem w naleiytym stanie obiektow uiytecznoici
publicznej, utrzymaniem porzqdku przystank6w autobusowych ora? pas6w d16g tminnych.

VI. OESTUGA PRAWNA URZEDU
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obslugq prawnq UrzQdu gminy zapewnia radca prawny lub adwokat zgodnie z ustawA o radcach
prawnych lub Prawa o adwokaturze w oparciu o umowQ cywilno-prawnq, a w szczeg6lno<ci:
l .  Sprawdzanie iopiniowanie pod wzglqdem formalno - prawnym:

a) projekt6w uchwal kierowanych pod obrady Rady,
b) zarzEdzei i decy2ji Wdjta,
c) um6w cywilnoprawnych oraz porozumiei administracyjnych zawieranych przez w6jta,
d) um6w i specyfikacj i  przetargowych,

2. opracowywanie opini i  i  udzielanie porad prawnych oraz wyjainiei w zakresie stosowania prawa:
a) Radzie Gminy i jej Komisjom,
b)w6jtowi 6miny, Sekretarzowi i  skarbnikowi,
c) pracownikom lJrzQdu,
d) jednostkom organizacyjnym Gminy,

3. Wykonywanie zastQpstwa procesowego w zakresie udzielonych petnomocnictw oraz
przedstawianie W6ltowi wniosk6w co do zabezpieczenia roszczei i  celowosci wszczqcia
wlaSciwych krok6w sqdowych i egzekucyjnych.

4. Nadz6r prawny nad eBzekucjE nale2no<ci Gminy-
5. Prowadzenie zbioru przepisdw prawnych i ich aktualizacja-
6. Opracowywanie i  aktualizowanie zbioru obowiqzujEcych przepis6w prawa miejscowego.
7. Prowadzenie rejestru spraw sqdowych.
8. Informowanie W6jta iSekretarza o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa iskutkach tych

uchybie6.
9. Uczestnictwo w rokowaniach, kt6rych celem jest zawarcie ugody w sprawach majqtkowych Gminy.

VII. ZASADY OPRACOWYWANIA AKTOW PRAWNYCH

942

1. Projekty uchwat Rady oraz zarzEdze6 W6jta opracowujE kom6rki organizacyjne w kt6rych zakresie
leiy uregulowane zagadnienie. leiel i  regulowane zagadnienie leiy w kornpetencji  ki lku kom6rek,
projekt aktu opracowuje lomorka wyznacTona przez Sekrelarza.

2. Projekty akt6w prawnych podlegajq opiniowaniu przez radcQ prawneSo.
3. Pracownik ds. obslugi rady prowadzi rejestr akt6w prawa miejscoweSo.
4. Po u2yskaniu opini i  radcy prawnego projekty lchwal izarzEdzeri kierowane sE na stanowisko ds.

obsiugi rady gminy.

5. Uchwaty Rady po przyjQciu i  podpisaniu sq kierowane do poszczeS6lnych stanowisk w celu ich

realizacj i .



6- Zatzedzenia W6jta po ich podpisani! sq kierowane do poszc2eg6lnych stanowisk w celu ich

realizacj i .
7. Za realizacjq uchwal odpowiedzialne sq stanowiska pracy, kt6rych merytorycznie sprawa dotyczy.

v , zAMAWTANTE,PRZ€CHOWYWANIE,UZYWANIEPTECZECI
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1. wzory zamawianych dla potrzeb UrzQdu pieczqci nagldwkowych i pieczqci do podpisu powinny

bya zgodne z wzorami okre(lonymi w instrukcj i  kancelaryjnej oraz stanem organizacji  Ur2Qdu

ustalonym niniejszym regulaminem.
2. Wz6r i  u2ywanie pieczeci urzqdowej okrej lajq odrqbne przepisy.

3. Czynnogci zwiazane z zamawianiem, ewidencjq, wydawaniem i wycofywaniem z uiytku pieczeci

wykonuje Sekretarz Gminy
4. Wnioski Kierownik6w i pracownik6w na samodzielnych stanowiskach o wykonanie nowych

pieczqci pod wzgledem zgodnoici z instrukciq kancelaryjnE istanem or8anizacji  Urzqdu opiniuje

i akceptuje W6jt Gminy lub Sekreta12.

5- Wydawanie przez Sekretarza wykonanych pieczqci odbywa siQ za pokwitowaniem.

5. Sekretarz 6miny prowadzi ewidencjq pieczqci wediug rtkladu uwzgledniajqcego: odcisk pieczQci,

imiq i  nazwisko pracownika, u kt6rego pieczqe sie 2najduje, data wydania, datq zwrotu po zu2yciu,

w zwiqzku ze zmianE stanowiska lub rozwiqzaniem stosunku pracy, datq komisyjnego zniszczenia,

7, Przekazywanie pieczQci nowemu pracownikowi w ramach zmian personalnYch na danym

stanowisku pracy powinno odbywaa siq za protokolem zdawczo - odbiorczym i zgloszeniem tego

faktu do odnotowania w ewidencji ,  o kt6rej mowa w pkt.2.

8. Pieczecie do podpisu,2 chwilq zmiany stanowiska pracy przez pracownika lub rozwiEzanie

stosunku pracy, winny by6 zw16cone,
9. Pieczecie wycofane z uiycia powinny bya protokolarnie znis2czone przez powolanq w tym celu

komisjq. Komisje takE powotuje W6jt.

10.Nad26r nad prawidlowym zabezpieczeniem i u2ywaniem pieczqci nale2y do Sekretarza.

l l .Odpowiedzialnoia za wlakiwe przechowywanie pieczqci oraz zabezpieczenie ich przed kradzieiq
ponos2A pracownicy, kt6rym zostaly one powierzone do uiytku.

12.Do obowiqzk6w pracownik6w, kt6rym powierzono przechowywanie i  uiywanie pieczqci naleiy:

sprawdzenie, czy dokument przedstawiony do odci(niqcia na nim piec?eci kwalif ikuje siq do tego

i czy jest podpisany ze wskazaniem stanowiska sluiboweBo, osobiste odciSniqcie pieczqci,

przechowywanie pieczqci w zamkniqciu oraz ochrona przed utratq i  samowolnym jej u2yciem
przez osobY niepowotane.

13.Fakt zaginiQcia lub zaBubienia pieczqci naleiy bezzwlocznie zglosia Sekreta12owi.

14.w przypadku zaginiqcia lub zagubienia pieczqci Sekretarz zarzqdza postQpowanie wyjasniajqce

w celu uniewainienia pieczqci uzywanejw UrzQdzie.

IX. OG6INE ZASADY KONTROU W URZ€DZIE
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1. Do podstawowych zadad dzialalno6ci kontrolnei wykonywanej przez Urzqd naleiq:



1) Badanie legalno6ci, celowo<ci, rzetelnosci i  gospodarno<ci dzialai jednostek

organizacyjnych podporzEdkowanych gminie.

2) Badanie wykonywania zadai wlasnych gminy pod w?glQdem legalnosci, celowosci,
rzetelno<ci i  gospodarnoSci.

3) Badanie stanu realizacj i  zadad zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracj i
rzqdoweJ.

4) Badanie sprawno<ci organizacyjnej, poziomu funkcjonowania i  legalnoici dziatai
kom6rek organizacyjnych lJrzQdu.

5) Badanie zgodno(ci podejmowanych rozstrzygniea z obowiEzujqcymiprzepisami prawa.

2. Celem kontrol i  jest zapewnienie bieiqcych, obiektywnych informacji ,  ocen i analiz
umo2liwiajqcych W6jtowi wypelnianie zadai okrei lonych przepisami prawa iwynikajAcych
z uchwal Rady.

3. Kontrole, inspekcje, wizytacje w jednostkach podporzEdkowanych Gminie mogE bye
prowadzone przez pracownik6w Urzqdu tylko po uprzednim Lrzyskaniu imiennego

upowainienia W6jta, okrei lajqcego temat, zakres i termin tych dziala6.
4. Rejestr wydanych upowarnied, o kt6rych mowa w pkt. 1 oraz dzialania zwiEzane

z koordynacjq dzialalno<ci kontrolnej w jednostkach podporzqdkowany€h Gminie prowadzi

Sekretarz,
5. Sekretar? prowadzi centralny rejestr kontrol i  przeprowadzonych w Urzqdzie przez organy

kontrol i  paistwowej, administracj i  rz4dowej w ramach zada6 zleconych ipowierzonych oraz
inne organy zewnqtrzne (ksiEika konirol i).

6. Nadz6r nad przebiegiem reali2acj iwydanych pr2ez te organy zalecei pokontrolnych sprawuje
Sekretarz,

7. Zbiorowq dokumentacjq kontrol i  zewnqtrznych prowadziSekretarz. Obejmuje ona protokoly

z kontrol i ,  wystqpienia pokontrolne oraz korespondencjq zwiqzanE z wykonywaniem zalece6
pokontrolnych.

X. ZASAOY PODPISYWAT{IA PISM
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1. Wojt podpisuje:

1) Zarzqd2enia, regulaminy .
2) Pisma 2wiqzane z reprezentowaniem Gminy na zewnEtrz,
3) Pisma zawierajEce oSwiadczenia woli w zakresie zarzqdu mieniem Gminy-
4) odpowiedzi na skargi i  w n ioski dotyczqce pracownik6w UrzQdu.
5) Decyzje z zakresu administracj i  publicznej ,  do kt6rych wydawania w jego imieniu nie

upowaini i  pracownik6w Urzedu.
6) Pelnomocnictwa i upowainienia do dzialania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczajqce

osoby uprawnione do podejmowania czynnojci z zakresu prawa pracy wobec
pracownik6w Urzedu i kierownik6w jednostek gminnych.

7) Pisma zawierajEce oiwiadczenia woli Urzqdu przed sqdami i  organami administracj i
publicznej.

8) Odpowiedzi na wnioski izapytania radnych.
9) Pisma zawierajqce odpowiedzi na postulaty mieszkaic6w, zglaszane za posrednictwem

radnych.
10) Inne pisma, jei l i  ich podpisywanie w6jta 2astrzegl dla siebie.



2.

3.

Sekretarz, Skarbnik, pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy podpisujq pisma
pozostajqce w zakresie ich zadah nie zastrzeione do podpisu W6jta oraz na podstawie

odrebnych posiadanych upowainiei w danym zakresie.
Pracownicy przygotowujqcy projekt pism parafujq je swoim podpisem umieszczonym na
ko6cu tekstu projektu z lewej strony.

POSTANOWIENIA KO*COWE

Regulaminu.
3. TracE moc Zarzqdzenia W6jta Gminy:

1) Nr 1/02 z dnia 20.11.2002r.,
2) Nt7l05 z dnia 26.01.2005r.,
3) Nr 22105 z dnia 19.04.2005r.
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1. Zmiany postanowief niniejszego regulaminu dokonywane sq w trybie jego nadania.
2. Nie wymagajq zmian regulaminu rozszerzenia i  zmiany ?akresu zadai referatu

isamodzielnych stanowisk wynikajqce z przepis6w wydanych po wejiciu w iycie niniejszego

xt.


