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Załącznik do 
Zarządzenia Nr 126/2020 

Wójta Gminy Stara Kornica 
z dnia 14 lipca 2020 r. 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
URZĘDU GMINY STARA KORNICA 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stara Kornica określa:  

1) Zadania. 

2) Wewnętrzną strukturę. 

3) Zasady funkcjonowania.  

4) Zakresy działania Wójta Gminy Stara Kornica, Zastępcy Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika  

Gminy, Zastępcy Skarbnika Gminy. 

5) Zakresy działania stanowisk samodzielnych.  

§ 2  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Stara Kornica. 

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Stara Kornica. 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stara Kornica. 

4) Zastępcy Wójta – należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Stara Kornica. 

5) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Stara Kornica. 

6) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Stara Kornica. 

7) Zastępcy Skarbnika – należy przez to rozumieć Zastępcę Skarbnika Gminy Stara Kornica. 

8) Kierownictwie Urzędu – należy przez to rozumieć Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza, Skarbnika, 

Zastępcę Skarbnika. 

9) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Stara Kornica. 

10) Komórce organizacyjnej - wydział, biuro, zespół, samodzielne stanowisko pracy. 

11) Jednostce organizacyjnej Gminy – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne   

utworzone do realizacji zadań Gminy. 
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§ 3 

Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

§ 4 

Siedziba Urzędu znajduje się w miejscowości Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica.  

ROZDZIAŁ II 

Zadania Urzędu 

§ 5 

1. Urząd jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań publicznych o 

znaczeniu lokalnym.  

2. Urząd realizuje zadania:  

2.1. własne, wynikające z ustaw, statutu gminy i uchwał Rady;  

2.2. zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie odrębnych ustaw;  

2.3. przejęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej;  

2.4. powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.  

3. Urząd obsługuje klientów kierując się przepisami prawa. 

§ 6 

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań i 

kompetencji.  

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:  

2.1. Przygotowywanie dokumentów, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu 

administracji publicznej. 

2.2. Wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych 

wchodzących  

2.3. w zakres zadań gminy.  

2.4. Zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków. 

2.5. Przygotowywanie dokumentów w celu uchwalenia budżetu oraz jego wykonania.  

2.6. Realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał 

2.7. i zarządzeń. 

2.8. Prowadzenie dostępnego do powszechnego wglądu zbioru przepisów gminnych. 

2.9. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie przyjmowania, ewidencjowania, wysyłania 

korespondencji, a także w zakresie przechowywania i przekazywania akt do archiwum. 
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ROZDZIAŁ III 

Zasady i cele funkcjonowania Urzędu 

§ 7 

1. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za 

wykonywanie powierzonych zadań.  

2. Wójt jest Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu 

oraz kierowników jednostek organizacyjnych.  

3. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, Wójt dokonuje czynności w sprawach z zakresu 

prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych.  

4. Do realizacji zadań, o których mowa w ust.3 Wójt może upoważnić Zastępcę Wójta, Sekretarza 

lub innego pracownika Urzędu. 

 §8 

1. Urząd w swoich działaniach kieruje się zasadami praworządności, prawdy obiektywnej, 

czynnego udziału stron w postępowaniu oraz uwzględnia interes społeczny i słuszny interes 

obywateli, a także zapewnia terminowe i profesjonalne prowadzenie spraw. 

2. Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki do podnoszenia 

kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne działanie poprzez wykorzystanie technik 

informatycznych, poprawia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. 

§9  

Pracownicy Urzędu, realizując powierzone im zadania, kierują się zasadami etyki i praworządności, 

dobro publiczne przedkładają nad interesy własne i swojego środowiska, są bezstronni w 

wykonywaniu zadań i obowiązków, szanują prawo obywateli do informacji, zapewniając w 

granicach prawem przewidzianych jawność prowadzonych postępowań.  

§ 10 

1. Urząd zapewnia każdemu dostęp do informacji publicznej związanej z jego działalnością i 

działalnością organów gminy z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw.  

2. Udostępnianie informacji publicznej i dokumentów urzędowych odbywa się w oparciu o 

powszechnie obowiązujące przepisy, z uwzględnieniem trybu postępowania obowiązującego w 

Urzędzie.  

3. Źródłem informacji o działalności Urzędu i organów Gminy jest Biuletyn Informacji Publicznej.  

4. Urząd przestrzega zasad i trybów określonych w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, prawa do prywatności i tajemnic 
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prawnie chronionych.  

§ 11 

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem zasad określonych w ustawie o 

finansach publicznych, uchwałach Rady oraz zarządzeniach Wójta. 

2. Urząd gospodarując środkami publicznymi zapewnia ich wydatkowanie w sposób celowy i 

oszczędny, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych efektów. 

ROZDZIAŁ IV 

Zasady kierowania Urzędem i podział kompetencji  

§ 12 

1. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza  i Skarbnika.  

2. W celu zapewnienia realizacji przez Urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla gminy, Wójt może:  

2.1. Ustanawiać pełnomocników, działających w jego imieniu w zakresie spraw powierzonych w 

treści odrębnego pełnomocnictwa.  

2.2. Powoływać zespoły i koordynatorów do realizacji zadań nie wykonywanych dotąd przez 

Urząd oraz powierzonych zespołowi do realizacji zadań. 

§ 13 

1. Do kompetencji Wójta, jako kierownika Urzędu, należy w szczególności:  

a. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.  

b. Prowadzenie bieżących spraw Gminy. 

c. Nadzorowanie działalności organów Sołectw gminy.  

d. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do 

podejmowania tych czynności.  

e. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz 

f. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

g. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników.  

h. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi 

inaczej. 

i. Upoważnianie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Zastępcy Skarbnika lub innych 

pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w 

indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.  

j. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym i innych oświadczeń od kierowników 

jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez 

Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.  

k. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie gospodarowania mieniem.  
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l. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin 

oraz uchwały Rady.  

m. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.  

n. Wydawanie zarządzeń.  

o. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących 

Gminy.  

p. Przedstawianie Radzie Gminy projektów uchwał. 

q. Współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej w ramach podpisanych porozumień.  

r. Strategiczne zarządzanie Gminą, w tym określenia i monitorowania realizacji celów.  

s. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.  

2. Wójt jest Szefem Obrony Cywilnej i Przewodniczącym Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego.  

3. Wójt kieruje działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonymi na terenie Gminy.  

§ 14 

1. Zastępca Wójta wykonuje zadania i kompetencje określone przez Wójta. 

2. Do zadań Zastępcy Wójta należy: 

a. Wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta. 

b. Zastępowanie Wójta podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, z zastrzeżeniem 

spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta. 

c. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej w 

zakresie odrębnego upoważnienia Wójta. 

d. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy - w zakresie udzielonych przez Wójta 

pełnomocnictw, z zastrzeżeniem postanowień ustawy. 

e. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków. 

f. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji publicznej - w zakresie odrębnego 

upoważnienia Wójta. 

g. Reprezentowanie Gminy, w tym podczas uroczystości - w zakresie określonym przez 

Wójta. 

h. Współdziałanie - w zakresie powierzonych zadań i udzielonych 

upoważnień/pełnomocnictw - z Wójtem, Radą, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami 

organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi. 

i. Załatwianie wniosków w zakresie powierzonych zadań i kompetencji. 

j. Koordynowanie działań w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 
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kryzysowego według decyzji Wójta. 

3. Przy wykonywaniu swoich zadań i kompetencji Zastępca Wójta działa w granicach określonych 

odrębnymi imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta. 

§ 15 

1. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, organizuje 

pracę Urzędu, a w szczególności:  

a. Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wójta i niniejszym 

regulaminem,  

b. W czasie nieobecności lub niemożliwości wykonywania funkcji przez Wójta, Zastępcę Wójta 

kieruje Urzędem i wykonuje czynności związane z prowadzeniem spraw Gminy.  

2. Do zadań Sekretarza Gminy należy między innymi:  

a. Opracowanie Regulaminu Organizacyjnego. 

b. Nadzór nad przygotowaniem i wdrożeniem uchwal Rady Gminy i Zarządzeń Wójta. 

c. Analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę 

d. zadań z zakresu administracji rządowej. 

e. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie. 

f. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu. 

g. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy. 

h. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.  

i. Nadzór nad organizowaniem procesu doskonalenia zawodowego pracowników.  

j. Podpisywanie pism i decyzji w granicach udzielonego upoważnienia przez Wójta. 

k. Koordynowanie pracą praktykantów i stażystów.  

l. Dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu. 

m. Współpraca z sołectwami, sołtysami i przewodniczącymi rad sołeckich, zapewnianie 

udziału przedstawiciela urzędu w obradach zebrań wiejskich i rad sołeckich. 

n. Przeprowadzanie okresowych kontroli wewnętrznych na poszczególnych stanowiskach 

pracy. 

o. Współpraca z sąsiednimi gminami. 

p. Sporządzanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawców.  

q. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.  

r. Nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej. 

s. Koordynacja i nadzorowanie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą.  

t. Nadzorowanie przestrzegania procedur ochrony danych osobowych. 

u. Pełni funkcję koordynatora młodzieżowej rady gminy oraz rady seniorów gminy. 
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v. Nadzoruje udzielenie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej.  

w. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 

 § 16 

1. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności: 

1) Wykonywanie obowiązków zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, głównego 

księgowego budżetu Gminy. 

2) Kierowanie pracą i bezpośredni nadzór nad pracą podległych pracowników księgowości. 

3) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 

4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych.  

5) Prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6) Przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz 

danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego oraz kontrola jego 

realizacji. 

7) Współdziałanie w opracowywaniu budżetu - przygotowanie wstępnego projektu uchwały 

budżetowej wraz z objaśnieniami, a także występowanie z inicjatywą w sprawie zmian tej 

uchwały.  

8) Nadzorowanie nad właściwą realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i 

wydatków.  

9) Opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu gminy. 

10) Opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych Gminie. 

11) Dokonywanie na bieżąco ocen i analiz z realizacji budżetu. 

12) Sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku. 

13) Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorowanie jej przestrzegania 

przez pracowników Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby 

odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom 

spoza sektora finansów publicznych. 

14) Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy.  

15) Dokonywanie kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy i 

nadzór nad właściwym przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji.  

16) Opracowywanie projektów zarządzeń wójta w sprawach z zakresu polityki rachunkowości, 

inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w urzędzie, obrotu drukami 
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ścisłego zarachowania, obsługi kasowej w Urzędzie, zakładowego planu kont i innych w 

zakresie finansowym. 

17) Zapewnienie obsługi finansowo – kasowej.  

18) Współpraca z RIO, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Bankami, ZUS i innymi instytucjami. 

19) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

20) Udzielanie instruktażu pracownikom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w 

zakresie finansów.  

21) Kontrolowanie podległych pracowników. 

22) Współudział w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych. 

23) Prowadzenie księgowości dochodów Urzędu jako jednostki budżetowej z tytułu subwencji, 

dotacji celowych. 

24) Sprawowanie nadzoru i dokonywanie kontroli dokumentów pod względem 

formalnorachunkowym, zatwierdzanie ich do wypłaty, podpisywanie polecenia przelewu i 

czeków. 

25) Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych Gminy.  

26) Współpraca z sołectwami w zakresie realizacji budżetu Gminy.  

27) Rozliczanie finansowe z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego. 

28) Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i współdziałanie w tym zakresie z 

jednostkami organizacyjnymi Gminy.  

29) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy, materiałów z 

wykonania budżetu do udzielania absolutorium dla Wójta. 

30) Opracowanie analizy zdolności kredytowej. 

31) Realizacja zadań dotyczących kontroli zarządczej.  

32) Sporządzanie sprawozdań w ramach powierzonego zakresu czynności. 

33) Przygotowywanie uchwał, informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

34) Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 

§ 17 

1. Do zadań Zastępcy Skarbnika Gminy należy w szczególności:  

1) Wykonywanie obowiązków zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, głównego 

księgowego budżetu Gminy. 

2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 

3) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych.  
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4) Prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5) Przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz 

danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego oraz kontrola jego 

realizacji. 

6) Współdziałanie w opracowywaniu budżetu - przygotowanie wstępnego projektu uchwały 

budżetowej wraz z objaśnieniami, a także występowanie z inicjatywą w sprawie zmian tej 

uchwały.  

7) Nadzorowanie nad właściwą realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i 

wydatków.  

8) Opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu gminy. 

9) Opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych Gminie. 

10) Dokonywanie na bieżąco ocen i analiz z realizacji budżetu. 

11) Sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku. 

12) Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorowanie jej przestrzegania 

przez pracowników Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby 

odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom 

spoza sektora finansów publicznych. 

13) Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy.  

14) Dokonywanie kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy i 

nadzór nad właściwym przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji.  

15) Opracowywanie projektów zarządzeń wójta w sprawach z zakresu polityki rachunkowości, 

inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w urzędzie, obrotu drukami 

ścisłego zarachowania, obsługi kasowej w Urzędzie, zakładowego planu kont i innych w 

zakresie finansowym. 

16) Zapewnienie obsługi finansowo – kasowej.  

17) Współpraca z RIO, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Bankami, ZUS i innymi instytucjami. 

18) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

19) Udzielanie instruktażu pracownikom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w 

zakresie finansów.  

20) Współudział w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych. 

21) Prowadzenie księgowości dochodów Urzędu jako jednostki budżetowej z tytułu subwencji, 

dotacji celowych. 



str. 10 

 

22) Sprawowanie nadzoru i dokonywanie kontroli dokumentów pod względem 

formalnorachunkowym, zatwierdzanie ich do wypłaty, podpisywanie polecenia przelewu i 

czeków. 

23) Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych Gminy.  

24) Współpraca z sołectwami w zakresie realizacji budżetu Gminy.  

25) Rozliczanie finansowe z wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego. 

26) Opracowywanie sprawozdań finansowych i budżetowych i współdziałanie w tym zakresie z 

jednostkami organizacyjnymi Gminy.  

27) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy, materiałów z 

wykonania budżetu do udzielania absolutorium dla Wójta. 

28) Opracowanie analizy zdolności kredytowej. 

29) Realizacja zadań dotyczących kontroli zarządczej.  

30) Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, zgodnie z wymogami ustawy 

rachunkowości i rozporządzeniami Ministra Finansów.  

31) Prowadzenie ewidencji i księgowości gminy jako organu. 

32) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, 

kwalifikowanie, co do zgodności z wydatkami budżetowymi i inwestycyjnymi. 

33) Stała kontrola i nadzór nad zgodnością wydatków budżetowych z planem finansowym. 

34) Kontrola prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych oraz ich zaangażowania, 

porównania z planem finansowym. 

35) Przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych i dokumentowanie na piśmie. 

36) Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunku podstawowego 

gminy.  

37) Kompletowanie dokumentów z wyciągów bankowych i ich podział na poszczególne 

jednostki budżetowe. 

38) Dekretowanie dokumentów, ewidencja i księgowanie wyciągów bankowych. 

39) Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz comiesięczna analiza i kontrola kont 

analitycznych w Urzędzie jako jednostce budżetowej i w Gminie jako organie. 

40) Terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji 

finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej oraz łącznych (zbiorczych) sprawozdań w 

zakresie operacji finansowych Gminy jako  jednostki samorządu terytorialnego. 

41) Rozliczanie i zatwierdzanie delegacji służbowych pod względem formalno-rachunkowym. 

42) Rozliczanie dotacji przekazywanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne pod względem 

formalno-rachunkowym. 

43) Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie wydatków inwestycyjnych. 
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44) Sprawdzanie raportów kasowych pod względem  formalno - rachunkowym. 

45) Sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej. 

46) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania. 

47) Prowadzenie i księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu i 

wszystkich jednostek oraz Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. 

48) Sporządzanie i wysyłanie pism o potwierdzenie salda. 

49) Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowej zbiorczej VAT-7 Gminy (na podstawie 

deklaracji cząstkowych). 

50) Kontrola zgodności cząstkowych rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 z 

kontem księgowym 225 służącym do ewidencji podatku VAT naliczonego i należnego w 

jednostkach organizacyjnych Gminy. 

51) Sporządzanie sprawozdań w ramach powierzonego zakresu czynności. 

52) Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

53) Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta bądź Skarbnika. 

 ROZDZIAŁ V  

Struktura organizacyjna Urzędu 

§ 18 

1. W Urzędzie funkcjonują samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu akt posługują się 

symbolami określonymi w regulaminie.  

2. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

 Symbole akt: 

Stanowisko Symbol akt 

Zastępca Wójta ZWG 

Sekretarz SG 

Skarbnik FN 

Zastępca Skarbnika FN 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego USC 

Kierownik gospodarczy KG 
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3. W Urzędzie tworzy się następujące samodzielne stanowiska pracy:  

Symbole akt: 

Stanowisko Symbol akt 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej FN 

Stanowisko ds. płac FN 

Stanowisko ds. kasy KS 

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat PO 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej PO 

Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i budownictwa BUZ 

Stanowisko ds. ochrony środowiska OŚ 

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych PF 

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr OR 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi OP 

Stanowisko ds. archiwum i obsługi biura rady RG 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego ZK 

Stanowisko ds. rolnictwa ROL 

Stanowisko ds. administracji i promocji HU 

Informatyk IN 

Sekretarka HU 

Pomoc administracyjna (rolnictwo)  

Pomoc administracyjna (budownictwo)  

Pomoc administracyjna  

Stanowisko konserwatora hydroforni  

Stanowisko konserwatora hydroforni w Wólce Nosowskiej  

Stanowisko hydraulika - spawacza  

Stanowisko operatora koparki  
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Stanowisko Symbol akt 

Stanowisko kierowcy samochodu asenizacyjnego  

Stanowisko konserwatora  

Stanowisko konserwatora - kierowcy  

Sprzątaczka  

 

4. Schemat struktury Organizacyjnej Urzędu określa załącznik Nr 1.  

5. O utworzeniu i likwidacji stanowiska pracy decyduje Wójt. 

ROZDZIAŁ VI 

Zadania kierowników i samodzielnych stanowisk pracy 

§ 19 

1. Do podstawowych zadań i obowiązków kierowników i samodzielnych stanowisk należy w 

szczególności:  

1) Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.  

2) Prawidłowa organizacja stanowiska pracy i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, obiegu 

dokumentów oraz regulaminu pracy. 

3) Poprawność merytoryczną i formalną zadań realizowanych na stanowisku, w tym zgodną 

4) z przepisami prawa.  

5) Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie 

udzielonych upoważnień. 

6) Inicjowanie działań na rzecz rozwoju gminy oraz ich realizacja. 

7)  Opracowywanie wniosków do projektu budżetu gminy, wniosków do wieloletnich 

programów inwestycyjnych oraz projektów planów finansowych dla zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej w części dotyczącej stanowiska pracy. 

8) Przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów uchwał Rady i zarządzeń 

Wójta oraz wykonywanie podjętych uchwał i zarządzeń.  

9) Terminowe przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielania odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady. 

10) Współpraca z komisjami Rady, organizacjami społecznymi i pozarządowymi. 

11) Współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w celu realizacji zadań wymagającymi 

uzgodnień. 

12) Przyjmowanie i podpisywanie korespondencji w sprawach dotyczących stanowiska pracy.  

13) Opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów, uchwał 
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Rady, zarządzeń Wójta.  

14) Zapewnienie przestrzegania zasad wynikających z ustawy o ochronie informacji 

niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz nadzór nad przestrzeganiem przez 

pracowników tajemnicy państwowej, służbowej, skarbowej. 

15) Udzielanie informacji w sprawach publicznych w ramach zakresu stanowiska pracy. 

16) Realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego. 

17) Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy. 

18) Dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę klientów.  

19) Udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków. 

20) Realizacja zadań związanych z wykonywaniem kontroli zarządczej. 

21) Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.  

22) Dbanie o efektywny i skuteczny przepływ informacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

§ 20 

1. Do zadań Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy: 

1) Rejestracja w rejestrze stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń 

mających wpływ na stan cywilny osób. 

2) Sporządzanie aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego, prowadzenie i 

aktualizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz aktualizowanie rejestru PESEL. 

3) Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych 

w aktach stanu cywilnego. 

4) Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów ksiąg stanu cywilnego. 

5) Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych. 

6) Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń dokonanych 

w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi. 

7) Wydawanie odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń 

o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących 

wskazanej osoby i zaświadczeń o stanie cywilnym. 

8) Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. 

9) Przyjmowanie zapewnień stwierdzających zdolność prawną do zawarcia związku 

małżeńskiego oraz wydawanie zaświadczeń do ślubów wyznaniowych. 

10) Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia 

małżeństwa za granicą. 

11) Załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej w zakresie stanu cywilnego. 

12) Prowadzenie spraw z zakresu: uzupełniania aktu stanu cywilnego, wpisania do ksiąg stanu 
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cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, odtworzenie treści aktu stanu 

cywilnego, sprostowania oczywistego błędu pisarskiego oraz prowadzenie spraw z zakresu 

zmiany imion i nazwisk. 

13) Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, przyjmowanie oświadczeń małżonka 

rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o 

nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka. 

14) Migracja aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego. 

15) Dołączanie do aktów stanu cywilnego wzmianek dodatkowych oraz zamieszczania 

przypisków w aktach stanu cywilnego. 

16) Wykonywanie pozostałych zadań wynikających z pełnienia roli Zastępcy Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w aplikacji ŹRÓDŁO. 

17) Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności,  ustawy o dowodach 

osobistych oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności:  

i. prowadzenie i aktualizacja danych w rejestrze PESEL, rejestrze mieszkańców, 

ii. przyjmowanie wniosków oraz nadawanie numeru PESEL,   

iii. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,  

iv. obsługa wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych w Rejestrze 

Dowodów Osobistych,  

v. przyjmowanie zgłoszeń utraty dowodu osobistego, 

vi. wydawanie zaświadczeń o kradzieży, zagubieniu lub zniszczeniu dowodu osobistego,  

vii. zakładanie kopert dowodowych i ich aktualizacja.  

18) Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach 

wymeldowania i zameldowania. 

19) Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru 

zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, kopert dowodowych, rejestru 

PESEL;  

20) Sporządzanie wykazów dla potrzeb szkolnictwa, lecznictwa, obronności kraju i Urzędu 

Skarbowego 

21) Tworzenie, przekazywanie i obsługa zleceń między USC. 

22) Załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej w zakresie stanu cywilnego. 

23) Sporządzanie wniosków o nadanie medali jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie.  

24) Sporządzanie spisu wyborców, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców. 

25) Współdziałania z Rządowym Centrum Informatycznym „PESEL”, Centralnym  Biurem 

Adresowym, Wojskowymi Komendami Uzupełnień, innymi instytucjami i organami 

administracji w zakresie ewidencji ludności. 
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26) Prowadzenie spraw z zakresu zmiany imienia i nazwiska. 

27) Wydawanie standardowych formularzy wielojęzycznych. 

28) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości. 

29) Prowadzenie spraw dotyczących udzielania zezwoleń na zbiórki publiczne. 

30) Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

31) Współdziałanie w realizacji zadań związanych ze spisem powszechnym. 

32) Współpraca z kościołem i innymi związkami wyznaniowymi. 

 

2. Do zadań Kierownika gospodarczego należy: 

1) Organizowanie, kierowanie, nadzór oraz  kontrola jakości przebiegu pracy podległych 

pracowników, a w szczególności:  

i. organizowanie i kierowanie pracą na obiektach: SUW, oczyszczalnia ścieków, 

ii. organizowanie i nadzór nad usuwaniem awarii sieci wod-kan, 

iii. prowadzenie ewidencji obiegu wodomierzy oraz kontrola ich odczytów, 

iv. dokonywanie okresowej kontroli poszczególnych odcinków kanalizacji i sieci 

wodociągowej,  

v. wykonywanie niezbędnych remontów i konserwacja odcinków kanalizacji i sieci 

wodociągowej, 

vi. dokonywanie okresowej kontroli sprawności technicznej hydrantów i innej armatury 

sieci, kontroli i prowadzenia ewidencji pomp ściekowych, aktualizacja stanów, 

vii. utrzymywanie w należytym stanie technicznym, p.poż. i sanitarno - porządkowym 

budynków i ich otoczenia będących w administracji Urzędu,  

viii. nadzorowanie robót remontowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych, 

ix.  ustalanie zakresów czynności dla podległych pracowników, zmian pracy, 

potwierdzanie ich czasu pracy, 

x.  odpowiedzialność za racjonalne i zgodne z BHP wykorzystanie kwalifikacji, 

umiejętności i czasu pracy podległych pracowników i pełnienie w stosunku do nich 

nadzoru,  

xi. sprawowanie nadzoru nad poprawnym prowadzeniem procesu technologicznego 

przez pracowników obsługi SUW, oczyszczalni ścieków i przestrzeganiem przez 

pracowników właściwych warunków i metod pracy na poszczególnych stanowiskach, 

xii. odpowiedzialność za przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych podległych 

pracowników w zakresie BHP i p.poż., 

xiii. zapewnienie wyposażenia i nadzór nad stosowaniem przez pracowników środków 
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ochrony osobistej, odpowiednich narzędzi i materiałów oraz kontrolowanie ich 

racjonalnego zużycia, 

xiv. przekazywanie kierowcy samochodu asenizacyjnego zleceń na wywóz nieczystości 

ciekłych.  

2) Zabezpieczanie budynków przed okresem zimowym i przygotowanie instalacji centralnego 

ogrzewania do sezonu grzewczego. 

3) Organizowanie przeglądów gwarancyjnych, serwisu urządzeń wykonywanych we własnym 

zakresie, oraz nadzór nad ich realizacją. 

4) Nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór i 

kontrola likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. 

5) Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do przeprowadzenia postępowań o zamówienia 

publiczne zgodnie z ustawą PZP. 

6) Kontrola oraz potwierdzanie wykonania usług związanych z dostawą wody i 

odprowadzaniem ścieków. 

7) Nadzór budowlany dotyczący odbioru robót wykonywanych w systemie własnym i 

zleconym. 

8) Wykonywanie prac w zakresie sprawozdawczości, rozliczeń, analiz w obszarze 

wykonywanej pracy. 

 

3. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej I należy: 

1) Prowadzenie księgowości z zakresu ewidencji czynszów najmu lokali mieszkalnych i 

użytkowych, czynszów dzierżawy gruntów, obwodów łowieckich , opłaty eksploatacyjnej. 

2) Wystawianie faktur VAT za czynsze , najem pomieszczeń, oraz inne usługi wykonywane 

ciągnikiem, koparką. 

3) Analiza faktur za energię elektryczną oraz opisy zdarzeń gospodarczych. 

4)  Terminowe wystawianie faktur VAT, faktur i not korygujących zgodnie z przepisami 

ustawy podatku VAT oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania 

faktur. 

5) Systematyczna kontrola wpływu dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT 

w celu terminowego wystawienia faktury VAT. 

6) Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku 

VAT w Urzędzie. 

7) Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 i terminowe rozliczanie podatku 

VAT Urzędu. 

8) Ewidencja księgowa podatku VAT  i deklaracji VAT-7 Gminy. 
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9)  Sporządzanie miesięcznych zbiorczych rejestrów zakupu i sprzedaży Urzędu i jednostek 

organizacyjnych Gminy. 

10) Prowadzenie ewidencji księgowej deklaracji VAT-7 zbiorczej Gminy. 

11) Terminowe rozliczanie podatku VAT Gminy oraz pilnowanie terminowości przekazywania 

w formie elektronicznej deklaracji VAT-7 Gminy i płatności podatku VAT do Urzędu 

Skarbowego. 

12) Terminowe sporządzanie i przekazywanie do ministra właściwego do Ministerstwa 

Finansów w formie jednolitego pliku kontrolnego zbiorczego rejestru zakupu i sprzedaży.  

13) Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT. 

14) Prowadzenie ewidencji kart materiałowych dla Urzędu. 

15) Rozliczanie zużytych materiałów na podstawie protokołów zużycia oraz zapisy na kartach 

materiałowych. 

16) Rozliczenia inwentaryzacji materiałów oraz uzgodnienia stanów materiałowych z 

dziennikiem obrotów. 

17) Rozpracowanie dokumentów z wyciągów bankowych oraz ich podział na poszczególne 

działy. 

18) Sporządzanie umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz ośrodków 

wychowawczych, rozliczenia kosztów dowozu  dzieci. 

19) Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do przedszkola 

w gminie, której nie jest mieszkańcem. 

20) Rozliczenie pomiędzy gminami w przypadku, gdy z gminnego przedszkola/oddziału 

przedszkolnego korzysta dziecko zamieszkujące w innej gminie. 

21) Sporządzanie wniosków o refundację i zwrot  części poniesionych kosztów do 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

22) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikających z zakresu 

czynności. 

23) Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

4. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej II należy: 

1) Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, zgodnie z wymogami ustawy 

rachunkowości i rozporządzeniami Ministra Finansów.  

2) Prowadzenie ewidencji i księgowości gminy jako organu. 

3) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, 

kwalifikowanie, co do zgodności z wydatkami budżetowymi i inwestycyjnymi. 

4) Stała kontrola i nadzór nad zgodnością wydatków budżetowych z planem finansowym. 
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5) Kontrola prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych oraz ich zaangażowania, 

porównania z planem finansowym. 

6) Przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych i dokumentowanie na piśmie. 

7) Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunku podstawowego 

gminy.  

8) Kompletowanie dokumentów z wyciągów bankowych i ich podział na poszczególne 

jednostki budżetowe. 

9) Dekretowanie dokumentów, ewidencja i księgowanie wyciągów bankowych. 

10) Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz comiesięczna analiza i kontrola kont 

analitycznych w Urzędzie jako jednostce budżetowej i w Gminie jako organie. 

11) Terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji 

finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej oraz łącznych (zbiorczych) 

sprawozdań w zakresie operacji finansowych Gminy jako  jednostki samorządu 

terytorialnego. 

12) Rozliczanie i zatwierdzanie delegacji służbowych pod względem formalno-rachunkowym. 

13) Rozliczanie dotacji przekazywanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne pod względem 

formalno-rachunkowym. 

14) Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie wydatków inwestycyjnych. 

15) Sprawdzanie raportów kasowych pod względem  formalno - rachunkowym. 

16) Sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej. 

17) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania. 

18) Prowadzenie i księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu i 

wszystkich jednostek oraz Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. 

19) Sporządzanie i wysyłanie pism o potwierdzenie salda. 

20) Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowej zbiorczej VAT-7 Gminy (na podstawie 

deklaracji cząstkowych). 

21) Kontrola zgodności cząstkowych rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 

z kontem księgowym 225 służącym do ewidencji podatku VAT naliczonego i należnego w 

jednostkach organizacyjnych Gminy. 

22) Dokonywanie czynności kontrolnych w ramach powierzonych obowiązków. 

23) Sporządzanie sprawozdań w ramach powierzonego zakresu czynności. 

24) Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

25) Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta bądź Skarbnika. 
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5. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej III należy: 

1) Prawidłowe i bieżące zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzenie ewidencji księgowej 

jednostek oświatowych, a w szczególności: 

xv. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności  i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych,  

xvi. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z 

planem finansowym jednostki,  

xvii. sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,  

xviii. klasyfikacja budżetowa dokumentów według określonych działów, rozdziałów i 

paragrafów dla poszczególnych placówek oświatowych, 

xix. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg głównych odrębnych dla 

poszczególnych jednostek oświatowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku 

chronologicznym i systematycznym,   

xx. ewidencja i księgowanie dochodów i wydatków bieżących realizowanych przez 

jednostki oświatowe,  

xxi. uzgadnianie wydatków i dochodów w okresach miesięcznych, 

xxii. uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych 013,014,020,310,330 w okresach 

miesięcznych,  

xxiii. analiza sald na kontach syntetycznych,  

xxiv. okresowe ustalenie lub sprawdzenie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu 

aktywów i pasywów,   

xxv. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego poszczególnych 

jednostek.  

2) Sporządzanie poleceń księgowych z dochodów i wydatków.  

3) Sprawdzanie raportów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. 

4) Merytoryczne sprawdzanie wyciągów bankowych dotyczących oświaty. 

5) Prowadzenie kartotek materiałowych i towarowych dla jednostek oświatowych.. 

6) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 

przewidzianej ustawą. 

7) Terminowe sporządzanie przelewów:  

i. dotacji budżetowych dla podległych jednostek organizacyjnych Gminy,  

ii. spłaty rat pożyczek, odsetek od pożyczek, 

iii. opłat rocznych z tytułu przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze, 

iv. zobowiązań dla kontrahentów z tytułu zawartych umów, zakupionych towarów i usług 

v. inne przelewy. 
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8) Rozliczanie dotacji celowej otrzymywanej przez szkoły na zakup podręczników i 

materiałów edukacyjnych. 

9) Sporządzanie zestawienia obrotów i sald do kont analitycznych i syntetycznych. 

10) Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów realizowanych przez jednostki 

oświaty.  

11) Uzgadnianie zaangażowania wydatków w okresach miesięcznych. 

12) Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji 

dochodów i wydatków budżetowych oraz opracowanie na ich podstawie zbiorczych 

sprawozdań finansowych w zakresie oświaty. 

13) Księgowanie projektów ERASMUS.  

14) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikających z zakresu 

czynności. 

15) Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

6. Do zadań stanowiska pracy ds. płac należy: 

1) Sporządzanie list płac pracowników Urzędu i oświaty,  zatrudnionych na umowę o pracę, 

umowę zlecenia i umowę o dzieło. 

2) Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i przygotowanie zestawień potrąceń 

wykorzystanych do przelewów. 

3) Dokonywanie potrąceń dobrowolnych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, 

4) Fundusz Pracy, podatek dochodowy i innych obciążeń wynagrodzeń. 

5) Sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty 

wypłat dokonywanych przez poszczególnych płatników. 

6) Sporządzanie miesięcznych raportów imiennych (RCX, RSA) o należnych składkach i 

wypłaconych świadczeniach oraz deklaracji rozliczeniowych (DRA). 

7) Dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego nowo zatrudnionych 

pracowników (ZUS ZUA, ZUS ZZA),aktualizacji danych personalnych oraz sporządzanie 

wyrejestrowań z (ZUS ZWUA) tych ubezpieczeń. 

8) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy i wynagrodzeń pracowników 

Urzędu i placówek oświatowych. 

9) Ewidencja zwolnień lekarskich oraz naliczanie wynagrodzenia osobom przebywającym 

na zwolnieniach lekarskich. 

10) Prowadzenie spraw z zakresu zasiłków. 

11) Kompletowanie i wysyłanie dokumentów dotyczących zasiłków płaconych w ZUS. 

12) Dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i 
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pracowników. 

13) Wydawanie i ewidencja zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. 

14) Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych. 

15) Sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń. 

16) Prowadzenie spraw  związanych z ryczałtem samochodowym. 

17) Dokonywanie zestawień wynagrodzeń za przepracowane lata osób ubiegających się 

prawo do emerytury i renty. 

18) Opracowywanie planów finansowych w części dotyczącej wynagrodzeń. 

19) Dekretowanie dowodów księgowych budżetu gminy oraz jednostek oświatowych. 

20) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem rachunkowym. 

21) Sporządzanie płatności wobec wierzycieli. 

22) Przesyłanie uchwał i zarządzeń dotyczących budżetu gminy do RIO. 

23) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikających z zakresu 

24) czynności. 

25) Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

7. Do zadań stanowiska pracy ds. kasy należy: 

1) Prowadzenie obsługi kasowej budżetu gminy oraz podległych jednostek budżetowych 

Gminy, a w szczególności : 

i. przyjmowanie do kasy oraz wypłacanie gotówki z kasy w oparciu o opisane 

sprawdzone oraz zatwierdzone do zapłaty dokumenty-dowody księgowe,  

ii. odprowadzenie przyjętej gotówki do banku sprawującego obsługę w dniu przyjęcia , a 

jeżeli to niemożliwe w dniu następnym – przestrzegając przepisów wewnętrznych 

dotyczących limitu gotówki,  jaka może być przechowywana w kasie- Zarządzenie 

Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej,  

iii. podejmowanie gotówki z banku na pokrycie określonych wydatków przestrzegając 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony wartości pieniężnych , 

iv. przechowywanie  stałego zapasu gotówki w kasie w wysokości ustalonej w 

Zarządzeniu przez Wójta Gminy, 

2) Sporządzanie  raportów kasowych zgodnie z instrukcją kasową oddzielnie dla dochodów , 

oddzielnie dla wydatków budżetowych dla poszczególnych jednostek budżetowych oraz 

według ich rachunków bankowych. 

3) Przekazywanie do księgowości, za potwierdzeniem na kopii, kompletnych raportów 

kasowych w terminach określonych w instrukcji obiegu dokumentów i instrukcji kasowej. 

4) Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie bezgotówkowych form wnoszenia 
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wadium oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów a w szczególności weksli, 

gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeń bankowych. 

5) Prowadzenie rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych przechowywanych w 

kasie i transportowanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań,  jakim powinna odpowiadać 

ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych. 

6) Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych. 

7) Przestrzeganie wytycznych zawartych w instrukcji kasowej. 

8) Prowadzenie ewidencji książki nadawczej i wysyłanie korespondencji. 

 

8. Do zadań stanowiska pracy ds. wymiaru podatku i opłat należy: 

1) Przyjmowanie informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych,  ich 

analiza i weryfikacja. 

2) Gromadzenie dokumentów źródłowych stanowiących bazę do dokonywania wymiaru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych oraz sporządzanie decyzji 

dotyczących należności wynikających z ustalonego wymiaru. 

3) Wprowadzanie zweryfikowanych danych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości osób fizycznych do programu komputerowego, prowadzenie ewidencji 

podatkowej podatników.   

4) Zmiany w wymiarze podatków, w tym: 

i. kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie decyzji o udzielenie ulg 

ustawowych w podatku rolnym, 

ii. aktualizacja wymiaru podatku rolnego po zastosowaniu ulg ustawowych, 

iii. przeprowadzanie oględzin w postępowaniu podatkowym, 

iv. sporządzanie decyzji dotyczących udzielonych ulg w podatkach. 

5) Prowadzenie postępowania w zakresie podatków objętych „tajemnicą skarbową”. 

6) Współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku 

prowadzonego postępowania administracyjnego. 

7) Ustalanie i naliczanie strat z lasów urządzonych do lat 40. 

8) Nadzór nad sporządzaniem wykazów nieruchomości od osób fizycznych. 

9) Prowadzenie kontroli podatkowej u podatników. 

10) Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną de minimis dla przedsiębiorców 

i rolników. 

11) Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom i rolnikom; 
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12) Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis. 

13) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia stawek oraz zwolnień, ulg i  

obniżek w zakresie podatków i opłat. 

14) Przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w 

zakresie prowadzonych zadań. 

15) Przygotowywanie i przekazywanie kompletnych dokumentów dotyczących wymiaru 

podatków od osób fizycznych do organu odwoławczego. 

16) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikających z zakresu 

czynności. 

17) Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

9. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej należy: 

1) Gromadzenie dokumentów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości osób prawnych. 

2) Przyjmowanie deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób prawnych, ich 

analiza i weryfikacja. 

3) Przyjmowanie wszelkich zmian powodujących korektę deklaracji na podatek rolny, leśny i 

od nieruchomości osoby prawne. 

4) Wprowadzanie zweryfikowanych danych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości osób prawnych do programu komputerowego, prowadzenie ewidencji 

podatkowej podatników oraz wpłat ciążących na zobowiązanych. 

5) Gromadzenie dokumentów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku od 

środków transportowych oraz podstawę przypisu i odpisu podatku poprzez współdziałanie 

z wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w zakresie zmian stanu własności 

pojazdów. 

6) Przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych osób fizycznych i 

prawnych, ich analiza i weryfikacja. 

7) Przyjmowanie i ewidencjonowanie wszelkich zmian związanych z prawem własności  

środków transportowych oraz ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych. 

8) Wprowadzenie zweryfikowanych danych dotyczących podatku od środków 

transportowych osób fizycznych i prawnych do programu komputerowego, prowadzenie 

ewidencji podatkowej oraz wpłat na poczet ciążącego na osobach fizycznych i prawnych 

obowiązku podatkowego. 

9) Prowadzenie postępowania podatkowego mającego na celu wydawanie decyzji w 

sprawach określenia wysokości niezapłaconego podatku, umorzenia postępowania 
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podatkowego, uzupełnienia i sprostowania decyzji oraz zmiany decyzji na skutek 

wniesionego odwołania. 

10) Przygotowywanie i przekazywanie kompletnych dokumentów w wymienionych sprawach 

do organu odwoławczego. 

11) Bieżące dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych podatników na 

podstawie dowodów wpłat, naliczanie odsetek za zwłokę. 

12) Podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nie uregulowania należności w terminie: 

wystawianie upomnień, wystawianie tytułów egzekucyjnych. 

13) Współdziałanie ze służbą egzekucyjną Urzędu Skarbowego w zakresie należności 

podatkowych. 

14) Wnioskowanie i przygotowywanie dokumentów oraz dokonywanie zabezpieczeń 

hipotecznych z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych. 

15) Przeprowadzanie kontroli indywidualnych podatników pod względem zgodności ze stanem 

prawnym i faktycznym zadeklarowanych kwot. 

16) Przygotowanie projektów uchwał w sprawie podatku od środków transportowych oraz 

wykonywanie uchwał Rady Gminy. 

17) Organizowanie i nadzór nad inkasem należności podatkowych. 

18) Rozliczenie wpłat inkasentów i naliczanie wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom. 

19) Przyjmowanie podań o udzielnie ulg podatkowych oraz prowadzenie postępowań 

podatkowych mających na celu wydanie decyzji w sprawie udzielenia lud odmowy 

umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego: umorzeń, 

odroczeń i rozłożeń na raty, umorzenia postępowania podatkowego, uzupełnienia i 

sprostowania decyzji oraz zmiany na skutek wniesionego odwołania. 

20) Prowadzenie ewidencji podatkowej wymiarowej, księgowej oraz egzekucyjnej w systemie 

informatycznym. 

21) Wydawanie i podpisywanie zaświadczeń i informacji w sprawach podatkowych. 

22) Prowadzenie postępowań i przygotowywanie zaświadczeń z udzielonej pomocy publicznej, 

pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz innej pomocy publicznej w 

sprawach podatkowych. 

23) Prowadzenia postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

24) Prowadzenia sprawozdawczości i rozliczeń w zakresie zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

25) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikającej z zakresu 

czynności. 
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26) Przygotowanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

10. Do zadań stanowiska pracy ds. inwestycji, zamówień publicznych i budownictwa należy: 

1) Prowadzenie spraw z zakresu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy. 

2) Prowadzenie spraw z zakresu sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

3) Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i planów zagospodarowania gminy. 

4) Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w w/w dokumentach 

planistycznych; 

5) Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

6) Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

7) Opiniowanie zgodności proponowanych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości z 

ustaleniami planu oraz wydawanie decyzji  zatwierdzających te podziały i rozgraniczenia. 

8) Opiniowanie wniosków o zalesienie gruntów, projektów prac geologicznych, planów ruchu 

zakładu górniczego. 

9) Przygotowanie, prowadzenie, koordynowanie , rozliczenie i odbiór  inwestycji gminnych, 

remontów i modernizacji  oraz inwestycji realizowanych wspólnie z innymi jednostkami: 

i. wodno- kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, 

ii. sportowo-rekreacyjnych,  

iii. kubaturowych – szkoły, strażnice, świetlice, administracja, 

iv. drogowych. 

10) Organizowanie przeglądów okresowych obiektów branży kominiarskiej i elektrycznej. 

11) Prowadzenie spraw w zakresie funduszu sołeckiego, a mianowicie: 

i. zlecanie opracowań dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego, 

ii. koordynowanie i nadzór oraz rozliczenie i odbiór inwestycji. 

12) Prowadzenie ewidencji urządzeń objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. 

13) Organizowanie przetargów w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 

i. sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

ii. przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, 

iii. ogłaszanie przetargów w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

iv. zwoływanie posiedzeń komisji przetargowej, uczestniczenie w posiedzeniach i 

sporządzanie protokołów, 
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v. sporządzanie umów z dostawcami i wykonawcami  wybranymi zgodnie z ustawą PZP, 

vi. załatwianie spraw związanych z odwołaniami. 

14) Prowadzenie ewidencji mienia gminnego. 

15) Tworzenie zasobów gminnych na potrzeby gminy poprzez zakup, przejęcie, komunalizację. 

16) Zbywanie nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. 

17) Prowadzenie rejestru sprzedaży , przejęcia i zakupu nieruchomości. 

18) Zlecanie prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem dróg gminnych, podziałem 

nieruchomości gminnych. 

19) Zawieranie umów na użytkowanie wieczyste nieruchomości. 

20) Koordynowanie spraw wyceny nieruchomości gminnych. 

21) Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości i prowadzenie ewidencji w tym 

zakresie. 

22) Prowadzenie rejestrów udzielonych zamówień publicznych. 

23) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikających z zakresu 

czynności. 

24) Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

11. Do zadań stanowiska pracy ds. ochrony środowiska należy: 

1) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gminnego składowiska odpadów 

komunalnych. 

2) Prowadzenie spraw z zakresu monitoringu składowiska odpadów komunalnych, 

oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. 

3) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania 

wody. 

4) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie. 

5) Opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie 

spraw w tym zakresie. 

6) Prowadzenie spraw związanych z zabytkami. 

7) Monitorowanie spraw w zakresie azbestu. 

8) Przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków unijnych z zakresu ochrony 

środowiska. 

9) Przeprowadzanie postępowań z zakresu wydawania decyzji środowiskowych. 

10) Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem mieniem gminnym. 

11) Gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy oraz ustalenie czynszów. 

12) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 
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na wniosek posiadacza nieruchomości. 

13) Prowadzenie spraw z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom.  

14) Opracowywanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy. 

15) Współpraca z weterynarią w celu zapewnienia  opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

16) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikających z zakresu 

czynności. 

17) Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

12. Do zadań stanowiska pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych  należy: 

1) Wyszukiwanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych 

wspomagających finansowanie inwestycji jak również innych przedsięwzięć Gminy. 

2) Analizowanie, planowanie i tworzenie nowych projektów i wniosków o dotację. 

3) Rozliczanie, koordynowanie projektów do realizacji. 

4) Sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych dotyczących  realizowanych projektów 

finansowanych ze środków zewnętrznych. 

5) Gromadzenie oraz udostępnianie organizacjom i podmiotom gospodarczym informacji 

z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych. 

6) Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami wspierającymi działania na rzecz UE, 

dysponującymi środkami finansowymi. 

7) Wykonywanie zadań związanych z gospodarką ziemią, a mianowicie: 

i. sporządzanie umów dzierżaw, 

ii. załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników i gospodarstw z 

lat 1977 - 1993, 

iii. dzierżawa gruntów. 

8) Wydawanie kart drogowych i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia kart drogowych; 

9) Weryfikowanie i zatwierdzanie rozliczeń zakupu i zużycia paliwa. 

10) Zarządzanie i gospodarowanie mieniem gminnym - dzierżawy nieruchomości rolnych. 

11) Prowadzenie spraw związanych z wynajmem świetlicy wiejskiej w Starej Kornicy. 

12) Prowadzenie spraw z zakresu pożytku publicznego, w tym: 

i. tworzenie i konsultowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

ii. przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert oraz przygotowywanie umów w 

tym zakresie.   

13) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikających z zakresu 
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czynności. 

14) Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

13. Do zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych i kadr należy: 

1) Opracowywanie projektu regulaminu: organizacyjnego,  pracy, wynagradzania oraz innych 

uregulowań wewnętrznych wynikających z przepisów prawa pracy. 

2) Prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich bieżące aktualizowanie. 

3) Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie, w 

zakresie nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy, ustalanie wynagrodzenia 

oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie. 

4) Przygotowywanie dokumentacji związanej z nagrodami jubileuszowymi, odprawami. 

5) Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu i kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. 

6) Sporządzanie i prowadzenie listy obecności. 

7) Prowadzenie rejestru urlopów wypoczynkowych. 

8) Rozliczanie czasu pracy, opracowywanie harmonogramów czasu pracy pracowników 

Urzędu. 

9) Przygotowywanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska 

urzędnicze w Urzędzie i  na stanowiska kierownicze w  jednostkach organizacyjnych gminy. 

10) Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia służby przygotowawczej w Urzędzie. 

11) Kierowanie pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych na 

badania lekarskie wstępne i okresowe, kontrolne. 

12) Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 

wypadków przy pracy i stwierdzonych chorób zawodowych. 

13) Prowadzenie rejestru dotyczących wydawania upoważnień i pełnomocnictw. 

14) Prowadzenie rejestru delegacji służbowych. 

15) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowania prac 

interwencyjnych, stażu, robót publicznych - sporządzanie wniosków, opinii. 

16) Organizowanie praktyk w Urzędzie.  

17) Kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych. 

18) Sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak pracownikom 

Urzędu. 

19) Prowadzenie zbioru oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia tj.: 

pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób wydających 
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decyzje administracyjne. 

20) Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem. 

21) Prowadzenie ewidencji Zarządzeń Wójta oraz ich zbiorów. 

22) Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem i likwidacją przedszkoli, szkół 

23) podstawowych. 

24) Przygotowywanie projektów planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i 

oraz granic ich obwodów. 

25) Prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych. 

26) Przygotowanie dokumentów do organizacji i przeprowadzenia konkursów na stanowiska 

dyrektorów placówek oświatowych. 

27) Realizacja zadań dotyczących oceny pracy dyrektorów szkół. 

28) Kontrolowanie spełniania obowiązku nauki. 

29) Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym oraz doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli. 

30) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Wójta dyrektorom szkół. 

31) Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej (SIO). 

32) Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. 

33) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikających z zakresu 

czynności. 

34) Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

14.  Do zadań stanowiska pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi należy: 

1) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów 

komunalnych na terenie Gminy,  a w szczególności: 

i. stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, 

ii. ewidencjonowanie, naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

iii. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za 

gospodarowanie odpadami, 

iv. prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

v. przygotowanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych 

zawartych w deklaracji, 
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vi. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie  

odpadami, 

vii. przygotowanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków 

w zakresie prowadzonych zadań, 

viii. opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego 

wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminie oraz stała ich 

weryfikacja, 

ix. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

x. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem  

sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, 

xi. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, dotyczących  

funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu 

utrzymania  czystości  i porządku na terenie Gminy, 

xii. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz 

innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, 

xiii. współpraca z firmą odbierającą odpady komunalne z terenu gminy, w tym kontrola i 

nadzór   firmy w zakresie zapisów umowy i przepisów prawa, 

xiv. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki  

odpadami, 

xv. prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców, 

xvi. opracowanie wniosków i współdziałanie z pracownikami w Urzędzie  w ich 

opracowaniu w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, 

xvii. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub 

doraźnej potrzeby   związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych, 

2) Nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). 

3) Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

15. Do zadań stanowiska pracy ds. archiwum i obsługi biura rady należy: 

1) Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, a w szczególności: 

i. przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od 

poszczególnych samodzielnych stanowisk Urzędu,  

ii. opracowywanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji oraz 
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przechowywanie i zabezpieczenie,  

iii. udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,  

iv. przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,  

v. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym 

brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę po 

uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego Archiwum Państwowego,  

vi. gromadzenie przepisów prawnych dotyczących Archiwum Zakładowego. 

2) Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy, a w szczególności: 

i. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami 

materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i stanowisk jej komisji oraz innych 

materiałów na posiedzenia tych organów, 

ii. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę, 

iii. przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych, 

iv. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji, 

v. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem  sesji, 

posiedzeń, zebrań i spotkań Rady, jej komisji i Wójta, 

vi. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań, 

vii. prowadzenie rejestru uchwał Rady i stanowisk jej komisji, 

viii. obsługa edytora aktów prawa miejscowego, 

ix. publikowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej z zakresu obsługi Rady Gminy; 

x. prowadzenie obsługi spraw w zakresie skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy. 

3) Prowadzenie dokumentacji wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy przez 

skazanych. 

4) Zamawianie materiałów biurowych. 

5) Przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym. 

6) Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, dla których zarządcą jest 

Gmina. 

7) Przygotowywanie dokumentów i wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

8) Wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku wygaśnięcia i cofania zezwoleń na 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

9) Wyliczanie i egzekwowanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie 
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napojów alkoholowych. 

10) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikających z zakresu 

czynności. 

 

16. Do zadań stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  

należy: 

1) W zakresie zarządzania kryzysowego: 

i. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, 

ii. realizowanie zadań obrony cywilnej wynikających z przepisów międzynarodowych w 

okresie zagrożenia i wojny oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym 

zakresie, 

iii. zapewnienie właściwej realizacji zadań biura, wynikających z przepisów prawa i 

regulaminu organizacyjnego w zakresie ich właściwości rzeczowej, 

iv. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz 

programowanie procesu zapobiegania tym zagrożeniom, 

v. zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy w 

zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz 

zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach, 

vi. przygotowanie i koordynowanie procedur planowania cywilnego oraz opracowanie i 

uaktualnianie gminnego planu obrony cywilnej, 

vii. prowadzenie oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami prowadzonymi w gminie 

zgodnie z rocznym planem działania, 

viii. tworzenie planów i programów w zakresie zarządzania, oraz ustalanie procedur 

zarządzania i ich uruchamianie w sytuacjach kryzysowych, 

ix. gromadzenie informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i 

przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, uaktualnianie odpowiednich baz danych, 

x. ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i 

porządkowo-ochronnych w razie zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeń, 

xi. przygotowanie i zapewnienie działania systemu ostrzegania oraz wykrywania i 

alarmowania, 

xii. organizowanie systemu łączności dla potrzeb zarządzania, 

xiii. przygotowanie propozycji do koordynowania działań działów Urzędu w zakresie 

zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienie oraz zagrożeniom środowiska, 

bezpieczeństwa państwa  i utrzymania porządku publicznego, 
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xiv. planowanie potrzeb środków finansowych i materiałowych do zapewnienia realizacji 

zadań z zakresu obrony cywilnej, 

xv. zapewnienie pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia 

poprzez współpracę z zakładami opieki zdrowotnej zobowiązanymi do udzielania takiej 

pomocy, 

xvi. opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczącego obrony cywilnej i 

mającego wpływ na realizację zadań obrony cywilnej, 

xvii. planowanie wykonywanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie podwyższania 

gotowości obronnej, 

xviii. przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z programowaniem operacyjnego 

funkcjonowania gminy, 

xix. koordynowanie i nadzorowanie przygotowań gospodarczo – obronnych przez gminne 

jednostki organizacyjne i podległe podmioty gospodarcze w zakresie dostaw, usług i 

innych świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych, 

xx. organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego, 

xxi. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień. 

2) W zakresie obrony cywilnej: 

i. tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej, 

ii. opracowywanie planu obrony cywilnej gminy, 

iii. opracowywanie rocznych kalendarzowych planów działania obrony cywilnej, 

iv. współudział w zabezpieczeniu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności 

państwa i obrony cywilnej, 

v. planowanie i przygotowanie do działań urządzeń do likwidacji skażeń, 

vi. planowanie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów 

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

zniszczeniem, 

vii. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności do likwidacji skażeń i do celów 

przeciwpożarowych, 

viii. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz 

systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, 

ix. dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej  w jednostkach 

organizacyjnych podległych wójtowi oraz w instytucjach tworzących formacje obrony 

cywilnej na rzecz gminy, 

x. organizowanie oraz prowadzenie kontroli stanu urządzeń specjalnych, zaopatrzenia w 

wodę oraz budowli ochronnych, 
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xi. przygotowanie oraz organizowanie planowej ewakuacji ludności oraz na wypadek 

powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, 

xii. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz 

pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności, 

xiii. ustalanie i opracowywanie wykazu instytucji, przedsiębiorców i innych jednostek 

organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie 

gminy przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w 

zakresie obrony cywilnej, 

3) W zakresie obronności kraju: 

i. planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości 

obronnej, 

ii. wykonywanie i koordynowanie spraw związanych z natychmiastowym uzupełnieniem 

Sił Zbrojnych, 

iii. wykonywanie i koordynowanie przedsięwzięć stałego dyżuru wójta, 

iv. ustalanie obiektów i proponowanie ich do ujęcia w wykazie obiektów, obszarów i 

urządzeń podlegających szczególnej ochronie w czasie podwyższania gotowości 

obronnej i w czasie wojny. 

4) W zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej: 

i. organizacja i prowadzenie rejestracji przedpoborowych, 

ii. przygotowanie dokumentacji i osobiste uczestniczenie w pracach komisji kwalifikacji 

wojskowej osób zamieszkałych na terenie gminy, 

iii. składanie meldunków o przebiegu kwalifikacji wojskowej w gminie. 

5) Przyjęcie bezpośredniej odpowiedzialności za powierzony sprzęt OC wykazany w książkach 

materiałowych i innych dokumentach szczebla nadrzędnego. 

6) Odpowiednie rozmieszczenie przechowywanego sprzętu w pomieszczeniach 

magazynowych, zabezpieczenie go przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą. 

7) Planowanie potrzeb w zakresie utrzymania sprzętu w sprawności technicznej Prowadzenie 

na bieżąco dokumentacji magazynowej oraz zbiorczej ewidencji gminnego sprzętu OC. 

8) Realizacja zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. 

9) Prowadzenie wykazu Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) na terenie Gminy. 

10) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

11) Prowadzenie spraw związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych RP na 

12) terenie gminy i współpraca z OSP. 

13) Organizowanie narad, posiedzeń z ramienia Gminy w sprawach ochrony 

przeciwpożarowej; 
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14) Prowadzenie kontroli okresowych statutowej działalności jednostek OSP. 

15) Współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy 

stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy. 

16) Współdziałanie z OSP  w zakresie koordynacji funkcjonowania Krajowego Systemu 

17) Ratowniczo-Gaśniczego na terenie gminy. 

18) Sporządzanie sprawozdań w ramach powierzonego zakresu czynności. 

19) Przygotowanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

17. 17. Do zadań stanowiska pracy ds. rolnictwa należy: 

1) Prowadzenie rejestrów właścicieli podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

2) Rozliczanie należności za pobór wody z wodociągu gminnego i odprowadzane ścieki. 

3) Egzekwowanie należności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wymianę 

wodomierzy. 

4) Fakturowanie i sporządzanie rejestru VAT, rozliczanie inkasenta. 

5) Prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym, szacowaniem plonów. 

6) Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa. 

7) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką rolną i leśną oraz ochroną gruntów rolnych i 

leśnych w zakresie przypisanym gminie m.in. przygotowywanie decyzji nakazujących 

właścicielom gruntów wykonanie odpowiednich zabiegów w przypadku nieprzestrzegania 

przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o ochronie roślin uprawnych przed 

chorobami, szkodnikami i chwastami. 

8) Współdziałanie z odpowiednimi organami w zakresie łowiectwa, zwalczania chwastów, 

chorób zakaźnych u zwierząt oraz ochrony roślin przed szkodnikami. 

9) Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu zwierząt na 

chorobę zakaźną. 

10) Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 

przyrody, rolnictwa oraz ochrony zwierząt w zakresie objętym właściwością organu. 

11) Prowadzanie spraw związanych z wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

(np. suszy, gradu, deszczu nawalnego). 

12) Prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izb Rolniczych. 

13) Prowadzenie spraw dotyczących kół łowieckich i planów łowieckich. 

14) Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem nielegalnej uprawie maku i konopi. 

15) Sporządzanie sprawozdań w ramach powierzonego zakresu czynności. 

16) Przygotowanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 
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18. 18. Do zadań stanowiska pracy ds. administracji i promocji  należy: 

1) Promocja Gminy, w szczególności:  

i. organizowanie imprez, konkursów i olimpiad na terenie Gminy, 

ii. dbałość o wizerunek Gminy i Urzędu, 

iii. współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, organizacjami, zespołami 

artystycznymi, indywidualnymi twórcami, instytucjami samorządowymi,  mediami oraz 

przedsiębiorcami. 

2) Współpraca z mediami. 

3) Obsługa sekretariatu, a w szczególności: 

i. ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej w dzienniku korespondencyjnym, 

ii.  przekazywanie korespondencji poszczególnym pracownikom zgodnie z dekretacją 

Wójta Gminy, 

iii. obsługa korespondencji elektronicznej urzędu,  

iv. przyjmowanie telefonów, faxów, 

v. prowadzenie terminarza spotkań Wójta Gminy,  

vi. stała współpraca z innymi pracownikami w zakresie obiegu dokumentacji i informacji 

w ramach powierzonego stanowiska. 

4) Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej. 

5) Ewidencja obiektów hotelarskich. 

6) Prowadzenie działań na rzecz rozwoju agroturystyki i rekreacji na terenie Gminy. 

7) Koordynowanie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej. 

8) Prowadzenie działań w zakresie realizacji programów zdrowotnych. 

9) Koordynowanie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

10)  Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikających z zakresu 

czynności. 

11) Przygotowanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

19. 19. Do zadań informatyka należy: 

1) Analizowanie i planowaniu potrzeb sprzętowych urzędu. 

2) Przygotowywanie programów komputeryzacji urzędu i merytoryczny nadzór nad ich 

wdrażaniem. 

3) Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych 

stosowanych i dopuszczonych do stosowania. 

4) Prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego oprogramowania 
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komputerowego. 

5) Analiza formalnej i merytorycznej projektów umów na usługi informatyczne. 

6) Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych 

komputerowych oraz ewidencjonowaniu haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników. 

7) Archiwizacja danych z pamięci serwera i komputerów lokalnych oraz prowadzeniu pełnej 

dokumentacji w tym zakresie oraz zbioru nośników elektronicznych. 

8) Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego i innego sprzętu biurowego 

i koordynacja spraw  w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii. 

9) Utrzymanie sprzętu komputerowego i innego sprzętu biurowego w dobrym stanie 

technicznym, w tym wykonywaniu przeglądów. 

10) Instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych. 

11) Instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego. 

12) Administrowanie siecią komputerową. 

13) Udzielanie niezbędnych informacji oraz dostosowaniu Urzędu do wymogów ochrony 

danych osobowych wynikających z RODO. 

14) Administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej i stron internetowych urzędu. 

15) Opracowywanie projektów i wdrażaniu regulaminów zabezpieczenia danych 

komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych. 

16) Prowadzenie instruktażu pracowników w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, 

ochrony i bezpieczeństwa danych. 

17) Zgłaszanie do firmy zewnętrznej awarii oraz poważniejszych problemów sprzętu 

biurowego. 

18) Powadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego, 

monitorowanie jego sprawności technicznej oraz współpraca w tym zakresie 

z operatorem. 

19) Wdrażaniu zagadnień związanych z elektroniczną administracją (e-urząd), w tym: 

i. administrowanie systemu obiegu dokumentów w zakresie e-usług, 

ii. administrowanie platformą e-PUAP, 

iii. wdrażanie i utrzymanie podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego, 

iv. wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań komunikacji elektronicznej. 

20) Obsługa systemu informatycznego aktów prawa miejscowego. 

21) Obsługa urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk posiedzeń rady gminy, komisji rady gminy 

oraz udostępnianie transmisji na BIP i stronie urzędu. 

22) Współpraca z  instytucjami kultury. 

23) Wykonywaniu innych zadań związanych z informatyczną obsługą urzędu. 
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20. Do zadań sekretarki należy: 

1) Obsługa sekretariatu, a w szczególności: 

i. ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej w dzienniku korespondencyjnym, 

ii. przekazywanie korespondencji poszczególnym pracownikom zgodnie z dekretacją 

Wójta Gminy, 

iii. obsługa korespondencji elektronicznej urzędu,  

iv. przyjmowanie telefonów, faxów, 

v. prowadzenie terminarza spotkań Wójta Gminy,  

vi. stała współpraca z innymi pracownikami w zakresie obiegu dokumentacji i informacji 

w ramach powierzonego stanowiska. 

2) Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej. 

3) Ewidencja obiektów hotelarskich. 

4) Prowadzenie działań na rzecz rozwoju agroturystyki i rekreacji na terenie Gminy. 

5) Koordynowanie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej. 

6) Prowadzenie działań w zakresie realizacji programów zdrowotnych. 

7) Koordynowanie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

8) Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdawczości wynikających z zakresu 

czynności. 

9) Przygotowanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

 

21. Do zadań pomocy administracyjnej (rolnictwo) należy pomoc pracownikowi ds. rolnictwa w 

wykonywaniu następujących czynności: 

1) Prowadzenie rejestrów właścicieli podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

2) Rozliczanie należności za pobór wody z wodociągu gminnego i odprowadzane ścieki. 

3) Egzekwowanie należności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wymianę 

wodomierzy. 

4) Fakturowanie i sporządzanie rejestru VAT, rozliczanie inkasenta. 

5) Prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym, szacowaniem plonów. 

6) Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa. 

7) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką rolną i leśną oraz ochroną gruntów rolnych i 

leśnych w zakresie przypisanym gminie m.in. przygotowywanie decyzji nakazujących 

właścicielom gruntów wykonanie odpowiednich zabiegów w przypadku nieprzestrzegania 

przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o ochronie roślin uprawnych przed 

chorobami, szkodnikami i chwastami. 

8) Współdziałanie z odpowiednimi organami w zakresie łowiectwa, zwalczania chwastów, 
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chorób zakaźnych u zwierząt oraz ochrony roślin przed szkodnikami. 

9) Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu zwierząt na 

chorobę zakaźną. 

10) Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 

przyrody, rolnictwa oraz ochrony zwierząt w zakresie objętym właściwością organu. 

11) Prowadzanie spraw związanych z wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

(np. suszy, gradu, deszczu nawalnego). 

12) Prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izb Rolniczych. 

13) Prowadzenie spraw dotyczących kół łowieckich i planów łowieckich. 

14) Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem nielegalnej uprawie maku i konopi. 

15) Sporządzanie sprawozdań w ramach powierzonego zakresu czynności. 

16) Przygotowanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy. 

 

22. Do zadań pomocy administracyjnej (budownictwo) należy pomoc pracownikowi ds. 

inwestycji, zamówień publicznych i budownictwa w wykonywaniu następujących czynności:  

1) Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

2) Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy. 

3) Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w w/w dokumentach 

planistycznych lub o braku obowiązujących planów na nieruchomościach. 

4) Prowadzenie spraw związanych z geodezyjnym podziałem nieruchomości i 

rozgraniczeniem nieruchomości. 

5) Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów oraz nadawaniu numerów porządkowych 

nieruchomości. 

6) Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów i nabywaniem nieruchomości; 

7) Prowadzenie rejestrów wymaganych w powyższym zakresie tj. wypisów, zaświadczeń, 

numeracji porządkowej, decyzji itp.   

8) Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

9) Opiniowanie wniosków o zalesienie gruntów, projektów prac geologicznych, planów ruchu 

zakładu górniczego. 

10) Prowadzenie ewidencji mienia gminnego. 

11) Tworzenie zasobów gminnych na potrzeby gminy poprzez zakup, przejęcie, komunalizację. 
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12) Sporządzanie sprawozdań w ramach powierzonego zakresu czynności. 

13) Przygotowanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy. 

 

23. Do zadań pomocy administracyjnej należy pomoc w wykonywaniu następujących czynności: 

1) Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady Gminy Stara Kornica. 

2) Przygotowanie informacji i analiz na potrzeby Rady Gminy i jej organów. 

3) Prowadzenie dokumentacji wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy przez 

skazanych. 

4) Zamawianie materiałów biurowych. 

5) Ustalanie zasad organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym 

transporcie zbiorowym realizowanym na terenie gminy. 

6) Przygotowywanie dokumentów i wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

7) Prowadzanie spraw związanych z wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

(np. suszy, gradu, deszczu nawalnego). 

8) Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej. 

9) Ewidencja obiektów hotelarskich. 

10) Prowadzenie działań na rzecz rozwoju agroturystyki i rekreacji na terenie Gminy. 

11) Koordynowanie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej. 

12) Prowadzenie działań w zakresie realizacji programów zdrowotnych. 

13) Obsługa sekretariatu. 

 

24. Do zadań stanowiska konserwatora hydroforni należy: 

1) Obsługa stacji uzdatniania wody w Nowej Kornicy, a w szczególności: 

i. utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich urządzeń związanych z produkcją 

wody oraz sieci wodociągowych, 

ii. zabezpieczenie obiektów wodociągowych przed dostępem osób trzecich, 

iii. odczyt i rejestracja produkcji wody – pomiar na wodomierzach głównych,  

iv. odczyt i rejestracja zużycia energii elektrycznej na obiektach, 

v. prowadzenie dokumentacji pracy stacji uzdatniania wody, 

vi. kontrola prawidłowości działania urządzeń energetycznych, pomp, systemów 

sterowania i zasilania, 

vii. kontrola stanu ogólnego obiektów wodociągowych, 
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viii. utrzymywanie jakości wody z ujęć własnych zgodnie z wymogami i normami wody 

pitnej,   

ix. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu i funkcjonowaniu  obiektów 

wodociągowych do urzędu, 

x. zgłaszanie konieczności wykonania pilnych prac remontowych celem uniknięcia 

zużycia obiektów i urządzeń,  

xi. oznakowanie stref sanitarnych ujęć wody i obiektów wodociągowych odpowiednimi 

tablicami informacyjnymi i utrzymanie aktualnego oznakowania na sieciach,  

xii. usuwanie wszelkich nieprzewidzianych awarii i usterek technicznych powstałych na 

sieciach i obiektach zakłócających ciągłość dostaw, 

xiii. wykonywanie prac remontowych na przepompowni stacji uzdatniania wody, 

xiv. kontrola przyłączeń domowych, łącznie ze sprawdzeniem prawidłowości pracy 

urządzeń pomiarowych,  

xv. montaż i wymiana wodomierzy oraz rozpatrywanie reklamacji działania wodomierzy, 

2) Dokonywanie bieżących przeglądów sieci oraz urządzeń sieci wodociągowej.  

3) Kontrola sprawności, konserwacja i naprawa hydrantów, w tym właściwe ich 

oznakowanie. 

4) Kontrola użytkowania hydrantów zgodnie z ich przeznaczeniem.  

5) Sprawowanie kontroli nad korzystaniem z wody przez odbiorców. 

6) Udział w odbiorach nowych sieci, rozruchu nowych urządzeń i obiektów. 

7) Utrzymanie porządku w obrębie stacji uzdatniania wody i przepompowni. 

8) Prace remontowe, konserwacyjne, usuwanie awarii i naprawa ogólnobudowlana w 

budynkach i pomieszczeniach zarządzanych przez Gminę. 

9) Obsługa urządzeń centralnego ogrzewania. 

10) Obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu 

technicznego obsługiwanych urządzeń. 

  

25. Do zadań stanowiska konserwatora hydroforni w Wólce Nosowskiej należy: 

1) Obsługa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej, a w szczególności: 

i. utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich urządzeń związanych z produkcją 

wody oraz sieci wodociągowych, 

ii. zabezpieczenie obiektów wodociągowych przed dostępem osób trzecich, 

iii. odczyt i rejestracja produkcji wody – pomiar na wodomierzach głównych,  

iv. odczyt i rejestracja zużycia energii elektrycznej na obiektach, 

v. prowadzenie dokumentacji pracy stacji uzdatniania wody, 
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vi. kontrola prawidłowości działania urządzeń energetycznych, pomp, systemów 

sterowania i zasilania, 

vii. kontrola stanu ogólnego obiektów wodociągowych, 

viii. utrzymywanie jakości wody z ujęć własnych zgodnie z wymogami i normami wody 

pitnej,   

ix. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu i funkcjonowaniu  obiektów 

wodociągowych do urzędu, 

x. zgłaszanie konieczności wykonania pilnych prac remontowych celem uniknięcia 

zużycia obiektów i urządzeń.  

xi. oznakowanie stref sanitarnych ujęć wody i obiektów wodociągowych odpowiednimi 

tablicami informacyjnymi i utrzymanie aktualnego oznakowania na sieciach.  

xii. usuwanie wszelkich nieprzewidzianych awarii i usterek technicznych powstałych na 

sieciach i obiektach zakłócających ciągłość dostaw. 

xiii. udział w wykonywaniu prac remontowych  na przepompowni stacji uzdatniania wody. 

2) Utrzymanie porządku w obrębie stacji uzdatniania wody i przepompowni. 

3) Obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu 

technicznego obsługiwanych urządzeń. 

 

26. Do zadań stanowiska hydraulika - spawacza należy: 

1) Wykonywanie prac montażowych i remontowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 

grzewczych. 

2) Usuwanie awarii,  naprawa oraz modernizacja i konserwacja instalacji. 

3) Sporządzanie zapotrzebowania materiałów dla wykonywanych i remontowanych instalacji. 

4) Obsługa i konserwacja urządzeń i sprzętu do spawania, zgrzewania, lutowania i 

przecinania. 

5) Wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień według dokumentacji 

technicznej. 

6) Dokonywanie bieżących przeglądów i naprawa sieci oraz urządzeń sieci wodociągowej.  

7) Kontrola sprawności, konserwacja i naprawa hydrantów, w tym właściwe ich 

oznakowanie. 

8) Kontrola użytkowania hydrantów zgodnie z ich przeznaczeniem.  

9) Sprawowanie kontroli nad korzystaniem z wody przez odbiorców. 

10) Utrzymanie porządku w obrębie stacji uzdatniania wody i przepompowni. 

11) Prace remontowe, konserwacyjne, usuwanie awarii i naprawa ogólnobudowlana w 

budynkach i pomieszczeniach zarządzanych przez Gminę. 
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12) Obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu 

technicznego obsługiwanych urządzeń. 

13) Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w oczyszczalni ścieków. 

14) Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym właściwej temperatury w 

pomieszczeniach technicznych. 

15) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektów i urządzeń i bezpieczne ich 

przechowywanie. 

16) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej w gminie. 

17) Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w 

oczyszczalni, przepompowniach ścieków, sieci kanalizacyjnej i przyłączy. 

18) Dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie 

stwierdzonych usterek. 

19) Prace konserwatorsko – naprawcze w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i 

sieci kanalizacyjnej. 

20) Utrzymanie należnego porządku w budynkach, terenu przy oczyszczalni i 

przepompowniach ścieków w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy. 

21) Informowanie Wójta na bieżąco o potrzebie przeprowadzenia remontów lub wymiany 

elementów instalacji i urządzeń technologicznych. 

22) Bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych. 

 

27. Do zadań stanowiska operatora koparki należy: 

1) Obsługa koparki, koparko - ładowarki i równiarki. 

2) Wykonywanie ziemnych prac budowlanych przy budowie obiektów podziemnych i 

naziemnych. 

3) Wykonywanie wykopów pod wodociąg, kanalizację, budynki mieszkalne, przemysłowe i 

usługowe itp. 

4) Wydobywanie żwiru, piasku i innych materiałów kopalnych. 

5) Zrywanie nawierzchni drogowych, wywożenie ziemi, piasku i kamieni. 

6) Przygotowywanie terenu robót, tj. oczyszczanie z kamieni, drzew, krzewów, 

wyrównywanie powierzchni itp. 

7) Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych 

powierzonego sprzętu. 

8) Wykonywanie bieżących przeglądów koparki przed wyjazdem i po powrocie z pracy. 

9) Właściwe zabezpieczenie powierzonego sprzętu. 

10) Wykonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu. 
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11) Kontrolowanie stanu technicznego koparki, a w przypadku wystąpienia usterki zgłaszanie 

awarii. 

12) Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzoną koparkę oraz rozliczenie z 

pobranego paliwa. 

13) Dokonywanie bieżących przeglądów i naprawa sieci oraz urządzeń sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej.  

14) Kontrola sprawności, konserwacja i naprawa hydrantów, w tym właściwe ich 

oznakowanie. 

15) Kontrola użytkowania hydrantów zgodnie z ich przeznaczeniem.  

16) Sprawowanie kontroli nad korzystaniem z wody przez odbiorców. 

17) Utrzymanie porządku w obrębie stacji uzdatniania wody i przepompowni. 

18) Prace remontowe, konserwacyjne, usuwanie awarii i naprawa ogólnobudowlana w 

budynkach i pomieszczeniach zarządzanych przez Gminę. 

19) Obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu 

technicznego obsługiwanych urządzeń. 

20) Obsługa i nadzór Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.  

 

28. Do zadań stanowiska kierowcy samochodu asenizacyjnego należy: 

1) Obsługa samochodu asenizacyjnego i wykonywanie usług związanych z wywozem 

nieczystości płynnych. 

2) Utrzymanie we właściwym stanie technicznym powierzonego samochodu asenizacyjnego. 

3) Wykonywanie bieżących przeglądów samochodu asenizacyjnego przed wyjazdem 

i po powrocie z pracy. 

4) Zgłaszanie zauważonych usterek i nieprawidłowości w powierzonym samochodzie 

asenizacyjnym. 

5) Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych. 

6) Używanie samochodu asenizacyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7) Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony samochód asenizacyjny oraz 

rozliczenie z pobranego paliwa. 

8) Oczyszczanie i sprzątanie oraz wycinka krzaków w ciągu dróg gminnych administrowanych 

przez Gminę 

9) Sprzątanie i odśnieżanie dróg gminnych administrowanych przez Gminę. 

10) Koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką rotacyjną. 

11) Obsługa ciągnika z przyczepą i utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym. 

12) Likwidowanie zauważonych usterek i nieprawidłowości w ciągniku i przyczepie. 
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13) Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie materiałów, sprzętu, urządzeń powierzonych 

do wykonywania obowiązków służbowych, w czasie pracy jak i po jej zakończeniu. 

14) Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w oczyszczalni ścieków. 

15) Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym właściwej temperatury w 

pomieszczeniach technicznych. 

16) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektów i urządzeń i bezpieczne ich 

przechowywanie. 

17) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej w gminie. 

18) Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w 

oczyszczalni, przepompowniach ścieków, sieci kanalizacyjnej i przyłączy. 

19) Dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie 

stwierdzonych usterek. 

20) Prace konserwatorsko – naprawcze w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i 

sieci kanalizacyjnej. 

21) Utrzymanie należnego porządku w budynkach, terenu przy oczyszczalni i 

przepompowniach ścieków w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy. 

22) Informowanie Wójta na bieżąco o potrzebie przeprowadzenia remontów lub wymiany 

elementów instalacji i urządzeń technologicznych. 

23) Bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych. 

24) Prace konserwacyjne, usuwanie drobnych uszkodzeń sieci wodociągowej i przyłączy. 

25) Prace remontowe, konserwacyjne, usuwanie awarii i naprawa ogólnobudowlana w 

budynkach, obiektach i pomieszczeniach zarządzanych przez Gminę. 

26) Dokonywanie odczytów wodomierzy z poboru wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy. 

27) Przewóz osób samochodem do 3,5 t. (9 osób łącznie z kierowcą). 

28) Przewóz rzeczy samochodem do 3,5 t.  

29) Obsługa i nadzór Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.  

 

29. Do zadań stanowiska konserwatora należy: 

1) Wykonywanie prac porządkowych na terenie Gminy, a w szczególności: 

i. zbieranie nieczystości stałych, 

ii. zamiatanie, 

iii. koszenie trawy, 

iv. oczyszczanie i odśnieżanie chodników, placu przy urzędzie i zajezdni dworca 

autobusowego. 
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2) Sprzątanie terenu placu targowego. 

3) Przyjmowanie nieczystości stałych  w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Utrzymanie porządku na terenie i przylegającym placu punktu selektywnej zbiórki 

4) odpadów komunalnych. 

5) Oczyszczanie i sprzątanie oraz wycinka krzaków w ciągu dróg gminnych administrowanych 

przez Gminę. 

6) Sprzątanie i odśnieżanie dróg gminnych administrowanych przez Gminę. 

7) Koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką rotacyjną. 

8) Obsługa ciągnika z przyczepą i utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym. 

9) Likwidowanie zauważonych usterek i nieprawidłowości w ciągniku i przyczepie.  

10) Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie materiałów, sprzętu, urządzeń powierzonych 

do wykonywania obowiązków służbowych, w czasie pracy jak i po jej zakończeniu. 

11) Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony ciągnik, kosiarkę rotacyjną i 

przyczepę oraz rozliczenie z pobranego paliwa. 

12) Obsługa samochodu asenizacyjnego i wykonywanie usług związanych z wywozem 

nieczystości płynnych. 

13) Obsługa koparki, koparko - ładowarki i równiarki. 

14) Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w oczyszczalni ścieków. 

15) Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym właściwej temperatury w 

pomieszczeniach technicznych. 

16) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektów i urządzeń i bezpieczne ich 

przechowywanie. 

17) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej w gminie. 

18) Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w 

oczyszczalni, przepompowniach ścieków, sieci kanalizacyjnej i przyłączy. 

19) Dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie 

stwierdzonych usterek. 

20) Prace konserwatorsko – naprawcze w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i 

sieci kanalizacyjnej. 

21) Utrzymanie czystości i porządku w budynkach, terenie oczyszczalni ścieków, stacji 

uzdatniania wody i przepompowniach. 

22) Informowanie Wójta na bieżąco o potrzebie przeprowadzenia remontów lub wymiany 

elementów instalacji i urządzeń technologicznych. 

23) Bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych. 

24) Prace konserwacyjne, usuwanie drobnych uszkodzeń sieci wodociągowej i przyłączy. 
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25) Prace remontowe, konserwacyjne, usuwanie awarii i naprawa ogólnobudowlana w 

budynkach, obiektach i pomieszczeniach zarządzanych przez Gminę. 

26) Przewóz osób samochodem do 3,5 t. (9 osób łącznie z kierowcą). 

27) Przewóz rzeczy samochodem do 3,5 t.  

 

30. Do zadań stanowiska konserwatora - kierowcy należy: 

1) Utrzymanie w stałej sprawności technicznej powierzonych pojazdów samochodowych i 

sprzętu pożarniczego, stanowiącego wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej 

Kornicy (OSP). Utrzymanie w czystości, porządku i zabezpieczenie: 

i.  pomieszczeń garażowych i zaplecza warsztatowo - magazynowego OSP, 

ii.  przyjętych w użytkowanie urządzeń i narzędzi. 

2) Dbałość o czystość wokół budynku OSP. 

3) Nadzór nad właściwym, zgodnym z obowiązującymi przepisami, użytkowaniem pojazdów 

samochodowych, motopomp i innego sprzętu pożarniczego eksploatowanego przez OSP. 

4) Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed możliwością ich użycia przez osoby do 

tego nieuprawnione. 

5) Bieżąca kontrola dokumentacji technicznej, a w szczególności: 

i. ważności dowodu rejestracyjnego pojazdu,  

ii. właściwe wypełnianie i systematyczne prowadzenie kart drogowych, 

iii. rozliczanie paliwa, płynów eksploatacyjnych i zdawanie na koniec miesiąca kart pracy 

sprzętu silnikowego. 

6) Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych. 

7) Sprawdzanie i dopilnowanie, aby dokumenty i kluczyki powierzonych pojazdów zostały 

odpowiednio zabezpieczone przed możliwością użycia ich przez osoby do tego 

nieupoważnione. 

8) Wykonywanie konserwacji i drobnych napraw powierzonych pojazdów i sprzętu 

pożarniczego. 

9) Dbałość i właściwa eksploatacja powierzonych narzędzi.  

10) Wszelkie czynności gospodarcze i konserwacyjne dotyczące budynku OSP. 

11) Nadzorowanie zużycia energii cieplnej, elektrycznej, wody w budynku OSP. 

12) Obsługa pieca centralnego ogrzewania w budynku OSP, w tym prace związane z 

przygotowaniem opału i pieca c.o. do palenia oraz magazynowanie opału  w wyznaczonym 

miejscu. 

13) Sprzątanie i odśnieżanie dróg gminnych administrowanych przez Gminę. 

14) Koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką rotacyjną. 
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15) Przekazywanie i odbieranie przesyłek Urzędu.  

16) Przewóz osób samochodem do 3,5 t. (9 osób łącznie z kierowcą). 

17) Przewóz rzeczy samochodem do 3,5 t.  

18) Udzielanie pierwszej pomocy pracownikom Urzędu. 

19) Wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji w budynku Urzędu. 

 

31.  Do zadań stanowiska sprzątaczki należy: 

1) Utrzymanie czystości w budynku (piwnica, parter i piętro) Urzędu i budynku Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starej Kornicy poprzez:  

i. systematyczne zmywanie na mokro wszystkich korytarzy i klatek schodowych oraz  

sprzątnięcie toalet,  

ii. codzienne mycie drzwi, lamperii i listew przypodłogowych,  

iii. codzienne mycie podłóg, usuwanie rys i brudu (farby),  

iv. codzienne opróżnianie koszy na śmieci,  

v. systematyczne szorowanie wszystkich urządzeń w sanitariatach (muszle, deski 

klozetowe, pisuary, rury, baterie, umywalki, parapety okienne, kabiny, glazura itp.),  

vi. systematyczne dezynfekowanie sanitariatów rozcieńczonym środkiem 

dezynfekcyjnym,  

vii. systematyczne pranie firanek i zasłon oraz ich zawieszanie,  

viii. odkurzanie i trzepanie wykładzin podłogowych, czyszczenie ich, systematyczne 

ix. sprzątanie podłogi pod wykładzinami i dywanami,  

x. usuwanie pajęczyn z sufitów, naroży, ścian, spoza szaf i regałów,  

xi. przygotowanie pomieszczeń do remontów (przestawianie mebli, pomocy itp.) oraz 

sprzątania po remoncie,  

xii. sprawdzanie i zamykanie okien i drzwi w pomieszczeniach biurowych, łazienkach, 

korytarzach,  

xiii. wygaszanie niepotrzebnych świateł,  

xiv. zgłaszanie przełożonym wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, 

xv.  wodnokanalizacyjnej, grzewczej, zamków, drzwi, okien, tynków. 

2) Mycie i układanie naczyń po spotkaniach, naradach.   

3) Pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych w parku przy Urzędzie poprzez: 

i. usuwanie wszelkich nieczystości z zieleni tj. śmieci, połamanych gałęzi, liści, 

ii. podlewanie trawników i terenów zielonych, 

iii. pielęgnację w zakresie: koszenia trawy, grabienia liści i skoszonej trawy, pielenia, 

przycinania, krzewów, usuwania samosiejek, wykładania torfem  lub korą miejsc 
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przeznaczonych do nasadzeń kwiatów i krzewów, zabezpieczenia roślin zagrożonych 

przymarznięciem na czas zimowy, 

iv. w miarę potrzeb dosiewanie trawy, sadzenie krzewów,  kwiatów i roślin ozdobnych,  

v. usuwanie chwastów i zamiatanie alejek w parku.   

4) Utrzymanie czystości i porządku wokół budynku Urzędu, budynku GOPS i budynku zajezdni 

autobusowej, znajdującego się obok. 

ROZDZIAŁ VII 

Zasady załatwiania spraw i podpisywania dokumentów 

§21 

1. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona w drodze 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych oraz Zarządzeń Wójta. 

2. Korespondencja wpływająca do Urzędu rejestrowana jest w dzienniku korespondencji. 

3. Do dekretacji korespondencji w imieniu Wójta upoważnieni są:  

a. Zastępca Wójta; 

b. Sekretarz Gminy; 

c. pracownik upoważniony przez Wójta.  

4. Obieg dokumentów finansowo – księgowych określa instrukcja opracowana przez Skarbnika 

Gminy i wprowadzona przez Wójta w drodze odrębnego Zarządzenia. 

§ 22 

1. Do podpisu Wójta zastrzeżone są w szczególności:  

1) Pisma, dokumenty, decyzje w sprawach należących do jego wyłącznej właściwości, 

stosownie do ustalonego podziału zadań między Wójta, Zastępcę Wójta , Sekretarza, 

Skarbnika i Zastępcę Skarbnika . 

2) Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie przez jednostki zewnętrzne. 

3) Decyzje w sprawach osobowych pracowników. 

4) Pisma i dokumenty zastrzeżone osobiście przez Wójta.  

5) Pisma kierowane do naczelnych i centralnych organów władzy i administracji rządowej, 

Sejmiku Wojewódzkiego, Wojewody, Rady Gminy, posłów, senatorów. 

6) Zarządzenia i polecenia służbowe. 

7) Projekty uchwał oraz uzasadnienia do projektów uchwał Rady Gminy.  

2. Skarbnik parafuje każdorazowo każdy dokument rodzący skutki finansowe. 

3. Dokumenty przedstawione Wójtowi do podpisu winny zawierać imię i nazwisko oraz 
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stanowisko służbowe pracownika, który opracował dokument. 

§ 23 

1. Wyznaczony przez Wójta Zastępca, podpisuje pisma i dokumenty w zastępstwie Wójta w czasie 

jego nieobecności w pracy.  

2. Wójt może upoważnić do podpisywania pism, dokumentów, decyzji, umów, składania 

oświadczeń woli w jego imieniu innych pracowników Urzędu.  

3. Rejestr udzielonych przez Wójta upoważnień, pełnomocnictw prowadzi pracownik ds. 

organizacyjnych i kadr. 

ROZDZIAŁ VIII 

Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków 

§ 24 

1. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego rozpatrywania 

spraw indywidualnych, kierując się przepisami prawa, a szczególności:  

a. udzielanie informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści 

obowiązujących przepisów, 

b. niezwłocznego rozstrzygania spraw, a jeśli to nie możliwe określenie terminu załatwienia,  

c. informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia 

od wydanych rozstrzygnięć.  

2. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw klientów 

ponoszą pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za załatwienie spraw.  

3. Zasady postępowania w indywidualnych sprawach oraz terminy ich załatwiania określa kodeks 

postępowania administracyjnego oraz odpowiednie przepisy szczególne.  

4. Wójt przyjmuje mieszkańców w sprawach indywidualnych w każdy wtorek w godz. 9:00 - 

11:00, w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15:30-16:30. 

§ 25 

1. Skargi i wnioski mogą być składane do Urzędu w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.  

2. Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w rejestrze skarg i wniosków, bez względu 

na formę i miejsce złożenia.  

3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różnych 

pracowników Urzędu, zakres udziału każdego z nich w przygotowaniu odpowiedzi i sposób 

współdziałania wskazuje Wójt.  

§ 26.  

1. Skargi i wnioski rozpatrują merytoryczne właściwe stanowiska pracy, które przygotowują 
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odpowiedź, zawierającą wyczerpujące wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, 

ustosunkowują się do wszystkich zarzutów zawartych w skardze oraz zawiadamiają o 

podjętych działaniach.  

2. Odpowiedzi na skargi, wnioski podpisuje Wójt.  

ROZDZIAŁ IX 

Organizacja kontroli 

§ 27 

1. Działalność Urzędu podlega kontroli: 

1) Kontroli wewnętrznej. 

2) Kontroli zewnętrznej. 

2. Celem kontroli wewnętrznej jest:  

1) Ustalenie stanu faktycznego, obowiązującego i pożądanego do badanych działań.  

2) Ocena działalności z punktu widzenia legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i 

przejrzystości, a także skuteczności stosowanych metod i środków.  

3) Ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie 

odpowiedzialnych. 

4) Sformułowanie wniosków zmierzających do likwidacji nieprawidłowości i zapobiegania 

niepożądanym zjawiskom oraz podniesienia sprawności i efektywności działania Urzędu.  

§ 28 

1. System kontroli wewnętrznej obejmuje:  

1) Samokontrolę prawidłowości wykonywania zadań przez pracownika, zgodnie z zakresem 

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 

2) Kontrolę funkcjonalną sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników na 

stanowiskach kierowniczych, a także innych pracowników zobowiązanych do jej 

wykonywania.  

2. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli określa odrębne zarządzenie.  

§ 29 

1. Kontrolę zewnętrzną sprawują organy kontroli zewnętrznej.  

2. Wszystkie kontrole przeprowadzane w Urzędzie podlegają zaewidencjonowaniu w książce 

kontroli. 

3. Dokumentacja z kontroli (protokół, wystąpienia pokontrolne) przedkłada się bezpośrednio 

Wójtowi, który nadaje właściwy tok dalszego postępowania. 

. 
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ROZDZIAŁ X 

Postanowienia końcowe 

§ 30 

Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu dokonywane są w trybie właściwym do 

jego nadania. 

 


