
ZAL^CZNIK NR 1
do Zarz$dzenia Nr 32.2014 z dnia 26.06.2014 r.

R E G U L A M I N
Organizacyjny Urzedu Gminy Waganiec

Waganiec - czerwiec 2014r.

I. Postanowienia ogolne:



§1
Regulamin Organizacyjny Urz?du Gminy Waganiec zwany dalej, Regulaminem, okresla:
1. Zakres dziatania i zadania Urz^du Gminy Waganiec, zwanego dalej Urz^dem.
2. Organizacje; Urz?du.
3. Zasady funkcjonowania Urz^du.
4. Podzial zadari i kompetencji kierownictwa Urz?du.
5. Podzial zadari i kompetencji referatow, samodzielnych stanowisk pracy oraz komorek

organizacyjnych.

§2
1. Urza^d jest wyodr^bnionajednostk^budzetowa^, ktorej dochody i wydatki w calosci s^

objeje budzetem Gminy.
2. Urza^d jest pracodawca^ dla zatrudnionych w nim pracownikow.
3. Siedziba Urzedu znajduje si? w Wagaricu, ulica Dworcowa 11.

II. Zakres dzialania i zadania Urz^du:

§3
1. Urza^d stanowi aparat pomocniczy Wojta Gminy.
2. Do zakresu dzialania Urz^du nalezy zapewnienie warunkow nalezytego wykonywania

zadari spoczywaja^cych na Gminie:
1) wlasnych, okreslonych ustawami, Statutem Gminy i uchwalami Rady Gminy,
2) zleconych z zakresu administracji rz^dowej, przekazanych Gminie na mocy ogolnie

obowia^zuj^cych przepisow prawa.
3) wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rza^dowej oraz

jednostkami samorza^du terytorialnego,
4) wynikaj^cych z przepisow szczegolnych.

§4
1. Do zadari Urz?du nalezy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadari

i kompetencji.
2. W szczegolnosci do zadari Urze_du nalezy:

1) przygotowywanie materialow niezbe/dnych do podejmowania uchwal, wydawania
decyzji, postanowieri i innych aktow z zakresu administracji publicznej oraz
podejmowania innych czynnosci prawnych przez organy Gminy,

2) wykonywanie na podstawie udzielonych upowaznieri czynnosci faktycznych
wchodzqcych w zakres zadari Gminy,

3) zapewnienie organom Gminy mozliwosci przyjmowania, rozpatrywania oraz
zalatwiania skarg i wnioskow,

4) przygotowywanie projektow i wykonywanie budzetu Gminy, przygotowywanie
i wykonywanie innych aktow organow Gminy,

5) realizacja innych obowia^zkow i uprawnieri wynikaja^cych z przepisow prawa oraz
uchwal i zarza^dzeri organow Gminy,

6) zapewnienie warunkow organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeri jej
komisji oraz innych organow funkcjonuj^cych w strukturze Gminy,

7) prowadzenie zbioru przepisow gminnych dost?pnego do powszechnego wgl^du w
siedzibie Urz?du,



8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiajzuja^cymi w tym zakresie
przepisami prawa, a w szczegolnosci:

a) przyjmowanie, rozdziai, przekazywanie i wysylanie korespondencji,
b) prowadzenie wewn^trznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwow,
e) realizacja obowia^zkow i uprawnien sluzajcych Urze_dowi jako Pracodawcy zgodnie z

obowia_zuJ3cymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

III. Struktura organizacyjna Urzfdu:

§5
Struktur^ organizacyjna^ Urz^du tworzq.:

1. Kierownictwo Urz^du:
1) Wojt Gminy.
2) Zastepca Wojta Gminy.
3) Sekretarz Gminy.
4) Skarbnik Gminy (Glowny Ksi^gowy) - kierownik referatu finansowo - ksi^gowego.
5) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

2. Referaty, samodzielne stanowiska pracy, peinomocnicy Wojta:
2.1.Referat finansowo - ksi^gowy:

- stanowisko ds. ksi^gowosci budzetowej,

stanowisko ds. finansowych,

- stanowisko ds. poboru podatkow i oplat,

- stanowisko ds. wymiaru podatkow i oplat,

stanowisko ds. obslugi kasy,

2.2.Referat gospodarki komunalnej:
stanowisko ds. gospodarki komunalnej,

stanowisko ds. rolnictwa i ochrony srodowiska,

stanowisko ds. zamowien publicznych i gospodarki wodno-sciekowej,

stanowisko ds. budownictwa, drog, zagospodarowania przestrzennego i mienia

komunalnego,

stanowisko ds. gospodarki odpadami,

wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji uj^cia wody i oczyszczalni sciekow,

stanowiska nie urz^dnicze.

2.3.Samodzielne stanowiska pracy:

Radca Prawny,

stanowisko ds. obrony cywilnej i zarzaxlzania kryzysowego,

stanowisko ds. USC,



stanowisko ds. ewidencji ludnosci, wydawania dowodow osobistych i spraw

wojskowych,

- stanowisko ds. kadr i ewidencji dzialalnosci gospodarczej,

stanowisko ds. obslugi informatycznej,

sekretariat gminy st. ds. obslugi Rady Gminy i jej organow oraz spraw

organizacyjnych Urz^du Gminy w Wagancu,

stanowisko ds. archiwum,

animator zaj^c sportowych -instruktor sportu,

stanowisko gospodarcze -nie urz^dnicze.

2.4.Pelnomocnicy Wqjta
- pelnomocnik ds. Przeciwdziaiania Alkoholizmowi, Narkomanii, Przemocy

w Rodzinie i Patologii Spolecznej,

pelnomocnik ds. informacji niejawnych,

pemomocnik ds. przeciwdzialania wprowadzaniu do obrotu fmansowego wartosci

majajtku pochodza^cego z nielegalnych zrodel.

§6

1. Kierownik Urzedu moze tworzyc inne komorki organizacyjne.

2. Podzialu referatow i rownorz^dnych komorek organizacyjnych na stanowiska pracy

dokonuje Wojt Zarza^dzeniem wewn^trznym.

3. Podzialu zadan pomi^dzy stanowiska pracy dokonuje Kierownik Urz^du.

IV. Zasady funkcjonowania Urz^du:

§7
Urzaji dziala wedlug nast^puja^cych zasad:
1) praworzajinosci,
2) sluzebnosci wobec spolecznosci lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) kontroli wewn^trznej,
6) wzajemnego wspoldzialania.

§8
Pracownicy Urz^du w wykonywaniu swoich obowia^zkow i zadan Urz^du dziataja^
na podstawie i w granicach prawa oraz zobowiajzani sâ  do scislego jego przestrzegania.
Pracownicy Urz^du w wykonywaniu zadan Urz^du i swoich obowi^zkow sâ  zobowiajzani
stuzyc Gminie i Pahstwu.

§9
1. Gospodarowanie srodkami rzeczowymi odbywa si§ w sposob racjonalny, celowy i



oszcz^dny, z uwzgl^dnieniem zasady szczegolnej starannosci w zarza^dzaniu mieniem.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane sa^po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z

przepisami ustawy prawo zamowien publicznych i zarzajdzeniem wewn^trznym wojta.

§10
1. Jednoosobowe kierownictwo polega na wydawaniu poleceri sluzbowych i sluzbowym

podporzaxlkowaniu, podziale czynnosci na pracownikow oraz ich indywidualnej
odpowiedzialnosci za wykonanie powierzonych zadan.

2. Urz^dem kieruje Wqjt przy pomocy Zast^pcy Wojta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, ktorzy
ponosza^ odpowiedzialnosc przed Wqjtem za realizacj? swoich zadan.

3. Kierownicy poszczegolnych Referatow kieruja^i zarza^dzaja^nimi w sposob zapewniaja^cy
realizacj? ich zadan. Ponosza^za to odpowiedzialnosc przed Wojtem.

4. Samodzielne stanowiska pracy realizuja^przydzielone im zadania i ponosza^za nie
odpowiedzialnosc przed Wojtem i Sekretarzem.

§11
1. Referaty i samodzielne stanowiska pracy realizuja^ zadania wynikaja^ce z przepisow prawa

i niniejszego regulaminu w zakresie ich wlasciwosci rzeczowej.
2. Referaty sâ  zobowia^zane do wspoldzialania z pozostalymi komorkami organizacyjnymi

Urz^du, w szczegolnosci w zakresie wymiany informacji i wzajemnej konsultacji.
3. Do wspolnych zadan referatow, poszczegolnych stanowisk pracy i innych jednostek

organizacyjnych nalez% w szczegolnosci:
1) koordynowanie i stymulowanie procesow rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy,
2) dbalosc o wykonywanie zadan publicznych oraz o srodki publiczne z uwzgl^dnieniem

interesow panstwa oraz indywidualnych interesow obywateli,
3) zapewnienie wlasciwej i terminowej realizacji zadan wlasnych, zleconych

i powierzonych,
4) wspoldzialanie z organami samorzajdowymi i organizacjami spolecznymi dzialaja^cymi

na terenie gminy,
5) wspoldzialanie z organami rzqdowej administracji ogolnej, z samorza^dem

wojewodztwa i samorza^dem powiatowym,
6) rozpatrywanie wg wlasciwosci skarg, wnioskow i interpelacji,
7) opracowywanie propozycji do projektow wieloletnich i rocznych programow rozwoju

gminy w zakresie swojego dzialania,
8) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdafi,
9) zapewnienie sprawnej obslugi obywateli , umieje_tnosc wlasciwego kontaktowania

si^ z mieszkancami,
10) sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidlowosci bezposredniemu przelozonemu,
ll)bieza^ce doksztalcanie sie^ w zakresie znajomosci przepisow prawnych i wzajemne

informowanie si? o zmianach,
12) opracowywanie projektow uchwal Rady i Zarz^dzen Wojta oraz ich wykonywanie.

§12
Zakresy dzialania i zadania Wojta Gminy, Zast^pcy Wojta Gminy, Sekretarza Gminy,
Skarbnika Gminy, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, referatow, samodzielnych
stanowisk i pelnomocnikow:



1. Wojt Gminy;

Do kompetencji Wojta nalc/;} obowiqzki i uprawnienia wynikajqce z ustaw
w szczegolnosci:
1) Kierowanie Urz^dem Gminy.
2) Reprezentowanie Gminy na zewnajxz.
3) Prowadzenie biez^cych spraw Gminy.
4) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych, w tym w sprawach

z zakresu administracji publicznej oraz upowaznianie pracownikow Urz^du
i kierownikow jednostek organizacyjnych do wydawania decyzji w jego imieniu
w sprawach o ktorych wyzej mowa.

5) Wydawanie decyzji zezwalaja_cych na przeprowadzenie zbiorek pieni^znych i rzeczowych
zgodnie z obowiajzuj^cym w tym zakresie prawie.

6) Wydawanie decyzji zezwalaj^cych na zorganizowanie zgromadzen, zabaw publicznych
na terenie gminy, zgodnie z obowi^zuj^cym w tym zakresie prawnym.

7) Wspolpraca z organami sprawiedliwosci i scigania w zakresie utrzymania bezpieczehstwa
i porz^dku publicznego.

8) Podejmowanie czynnosci z zakresu prawa pracy i udzielanie upowaznieri innym osobom
do podejmowania tych czynnosci. Wykonywanie uprawnien zwierzchnika sluzbowego
wobec wszystkich pracownikow Urz^du i kierownikow jednostek organizacyjnych.

9) Udzielanie pelnomocnictw w sprawach naleza^cych do jego wyl^cznej kompetencji.
10) Rozstrzyganie sporow kompetencyjnych mi^dzy komorkami organizacyjnymi Urz^du.
ll)Sprawowanie funkcji gminnego szefa obrony cywilnej i zarza_dzania kryzysowego.
12) Wykonywanie czynnosci o charakterze notarialnym (poswiadczenie, legalizacja

dokumentow itp.) zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami.
13) Wykonywanie innych zadan zastrzezonych dla Wojta wynikaj^cych z przepisow prawa,

regulaminow oraz uchwal Rady.
14) Sprawowanie ogolnego nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem przez pracownikow

Urz^du czynnosci kancelaryjnych.
15) Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wnioskow.
16) Przyjmowanie oswiadczeri o stanie majajkowym od Zast^pcy Wojta Gminy, Sekretarza

Gminy, Skarbnika Gminy, kierownikow jednostek organizacyjnych oraz pracownikow
samorza_dowych upowaznionych przez Wojta do wydawania w jego imieniu decyzji.

17) Przyjmowanie ustnych oswiadczen woli spadkodawcy.
18) Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

2. Zastepca Wojta Gminy:

Do kompetencji Zast^pcy Wojta Gminy nalezy w szczegolnosci:
1) Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urz^du.
2) Zast^powanie Wojta w razie jego nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia przez niego

obowiajzkow we wszystkich sprawach z wyjaj;kiem spraw zastrzezonych przepisami prawa
wyl^cznie dla niego.

3) Koordynowanie dziatan podleglych komorek organizacyjnych Urz^du.
4) Prowadzenie kontroli wewn^trznej z wyjaj;kiem finansowej oraz nadzor nad

wykonywaniem kontroli przez uprawnionych pracownikow Urz^du.
5) Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu

administracji publicznej w granicach upowaznienia udzielonego przez Wojta.
6)Koordynowanie i nadzorowanie realizowanych zadan inwestycyjnych na terenie gminy.



7)Wykonywanie zadari okreslonych w sposobie realizacji kontroli zarzajdczej w Urz^dzie
Gminy w Wagaricu i jednostkach organizacyjnych Gminy Waganiec.

3. Sekretarz Gminy;

Do kompetencji Sekretarza Gminy nalezy w szczegolnosci:
1) Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urz^du.
2) Inicjowanie i opracowywanie oraz aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Urz^du

i towarzysza^cych mu zarza^dzen wewn^trznych.
3) Opracowywanie zakresow czynnosci na stanowiska pracy w Urzejdzie oraz biez^ca ich

aktualizacja.
4) Przedkladanie Wqjtowi propozycji dotycza^cych usprawnienia pracy Urzejdu.
5) Koordynowanie dzialan podleglych komorek organizacyjnych Urz^du.
6) Nadzorowanie rzetelnego, terminowego, zgodnego z prawem zaiatwiania spraw obywateli.
7) Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wnioskow oraz koordynacja i nadzor nad

rozpatrywaniem skarg przez komorki organizacyjne, prowadzenie rejestru skarg i
wnioskow wplywaj^cych do Urz^du.

8) Organizowanie i koordynowanie przygotowania materialow dla potrzeb soltysow i zebrari
wiejskich oraz utrzymywanie kontaktow z organami mieszkancow wsi, a takze czuwanie
nad realizacja^ wnioskow z zebran wiejskich.

9) Gromadzenie protokolow pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli wewnejtrznych
w Urz^dzie, prowadzenie ksia^zki kontroli oraz terminowej realizacji wnioskow
pokontrolnych.

10) Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej w granicach upowaznienia udzielonego przez Wqjta.

11) W zakresie zdrowia i kultury fizycznej:
a) wspolpraca z Osrodkami Zdrowia na terenie Gminy Waganiec,
b) tworzenie warunkow do realizacji ochrony zdrowia mieszkancow gminy,
c) wspoldzialanie ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

12)Wykonywanie zadan okreslonych w sposobie realizacji kontroli zarzajdczej w Urz^dzie
Gminy w Wagancu i jednostkach organizacyjnych Gminy Waganiec.

3. Skarbnik Gminy;

Do kompetencji Skarbnika Gminy nalezy w szczegolnosci:
1) Opracowywanie projektow budzetu Gminy.
2) Analiza i nadzor nad realizacji budzetu Gminy przez komorki organizacyjne Urzejdu

Gminy i jednostki organizacyjne gminy.
3) Sporza^dzanie sprawozdafi z wykonania budzetu i gospodarki finansowej gminy.
4) Wspolpraca z izbami obrachunkowymi i urz^dami skarbowymi.
5) Wykonywanie obowiajzkow glownego ksi^gowego Urz^du Gminy i kierownika referatu

finansowo-ksi^gowego,
6) Opracowywanie analiz gospodarki finansowej i przedkladanie ich wraz z wnioskami

Wqjtowi.
7) Kontrasygnowanie czynnosci prawnych powoduj^cych powstanie zobowia^zan

finansowych.
8) Nadzor nad prawidlowa^ rachunkowoscia^ podatkowa^.
9) Przygotowywanie projektow aktow prawnych Wojta oraz projektow uchwal i innych

materialow wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej komisji.



10) Wspoldzialanie z organami kontroli, organami scigania oraz realizacja wnioskow i
zalecen pokontrolnych.

11) Prowadzenie kontroli wewn^trznej, w tym rowniez jednostek organizacyjnych w zakresie
gospodarki finansowej.

12) Zatwierdzanie dokumentow ksi^gowych do wyplaty.
13) Wydawanie decyzji, postanowien w granicach upowaznienia ze strony Wqjta.
14) Nadzor obslugi kasowej.
15) Koordynowanie dzialan podleglych pracownikow.
16) Wykonywanie zadari okreslonych w sposobie realizacji kontroli zarz^dczej w Urz^dzie
Gminy w Wagaricu i jednostkach organizacyjnych Gminy Waganiec.

4. Referat Finansowo - Ksiegowy:

4.1.Stanowisko ds. ksi^gowosci budzetowej.

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Prowadzenie ksi^gowosci syntetycznej i analitycznej.
2) Bieza^ce analizowanie poprawnosci zapisow na poszczegolnych kontach, ich uzgadnianie.
3) Ewidencjonowanie ,,zaangazowania wydatkow budzetowych".
4) Prowadzenie ewidencji pozabudzetowej.
5) Dekretowanie dokumentow ksi^gowych.
6) Sporza^dzanie miesi^cznych zestawien obrotow i said.
7) Sporza^dzanie zestawien zobowia^zan na koniec kazdego kwartalu.
8) Prowadzenie ewidencji dochodow i wydatkow budzetowych wg. paragrafow klasyfikacji

budzetowej.
9) Sporza^dzanie okreslonych odr^bnymi przepisami sprawozdafi o symbolu Rb.
10)Biez^ce korygowanie zgodnie z uchwatami Rady Gminy i zarza^dzeniami Wqjta planu

dochodow i wydatkow budzetowych.
ll)Przygotowywanie projektu dotycza^cego zmian wielkosci dochodow i wydatkow

budzetowych.
12) Przygotowywanie materialow do opracowania budzetu gminy.
13) Windykacja naleznosci.
14) Rozliczanie kosztow podrozy sluzbowych oraz prowadzenie ,,ewidencji przebiegu

pojazdu".
15) Prowadzenie ewidencji dla celow podatku od towarow i uslug, bieza^ce skladanie

deklaracji oraz odprowadzanie podatku naleznego na konto Urz^du Skarbowego.
16) Przygotowywanie analiz dotycza^cych wielkosci dochodow i wydatkow budzetowych.
17)Przygotowanie informacji, analiz niezb^dnych do sporza^dzenia okreslonych odrebnymi

przepisami sprawozdafi finansowych.
18)Zast^pstwo w czasie nieobecnosci podinspektora ds. finansowych.
19)Zastej>stwo w czasie nieobecnosci Skarbnika Gminy bez prawa podejmowania decyzji.
20) Prowadzenie ewidencji ilosciowo-wartosciowej materialow inwestycyjnych, opalu,

paliwa.
21) Prowadzenie ewidencji ,,pozostalych srodkow trwalych b^da^cych w uzytkowaniu.
22) Rozliczanie spisow z natury (weryfikacja arkuszy, sporza^dzanie zestawien roznic

inwentaryzacyjnych).
23) Wspotdzialanie ze stanowiskiem ds. transportu w zakresie rozliczania paliwa zuzytego

przez poszczegolne pojazdy b^da^ce wlasnoscia^ Urz^du Gminy.



24) Przekazywanie na konto Urz^du Wojewodzkiego w terminach okreslonych stosownymi
przepisami przychodow z tytulu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, Funduszu
Alimentacyjnego oraz za udost^pnienie danych ze zbioru danych meldunkowych.

25) Rejestracja wydatkow strukturalnych.

4.2. Stanowisko ds. finansowych.

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Kontrola pod wzgl^dem rachunkowym przedkladanych rachunkow, faktur, weryfikacja

oraz przygotowanie do zatwierdzenia przez Skarbnika i Wojta.
2) Sporzajizanie poleceri przelewow.
3) Sporzajizanie list plac dla wszystkich pracownikow Urzejdu.
4) Naliczanie kwot z tytulu umow-zlecenia, umow o dzielo i innych naleznosci za wykonane

czynnosci itp.
5) Sporz^dzanie list plac z tyt. zainkasowanych kwot zobowi^zan podatkowych i oplat

lokalnych.
6) Naliczanie ryczaltow za jazdy lokalne.
7) Dokonywanie w granicach okreslonych prawem potr^cen z list plac oraz terminowe ich

odprowadzanie na wlasciwe rachunki bankowe.
8) Uzyskiwanie zgody pracownikow na dokonywanie potra^cen z wynagrodzenia.
9) Prowadzenie ewidencji dokonywanych potrajcen.
10) Naliczanie skladek ubezpieczeniowych i Funduszu Pracy, bieza^ce sporza^dzanie deklaracji

rozliczeniowych wraz z poleceniem przelewu i przekazem elektronicznym; korygowanie
na bieza^co powstalych bl^dow w dokumentach.

ll)Systematyczne, comiesi^czne sporza^dzanie i przekazywanie raportow imiennych
dla wszystkich obj^tych ubezpieczeniem.

12) Wystawianie zaswiadczen o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
13) Kompletowanie dokumentow potrzebnych do ustalenia przez ZUS kapitalu

poczaj;kowego.
14) Przekazywanie na biez^co wszystkim pracownikom miesie/cznych informacji

o wysokosci wyplaconego wynagrodzenia (tzw. paski wynagrodzen).
15)Pobieranie od pracownikow oswiadczen podatkowych.
16)Biez^ce sporz^dzanie ,,inforrnacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy".
17) Terminowe sporzajizanie deklaracji oraz odprowadzanie na konto Urze/du Skarbowego

pobranych zaliczek na podatek dochodowy.
18)Po zakonczeniu roku kalendarzowego rozliczenie wszystkich osob z pobranych zaliczek

na podatek dochodowy wraz ze sporzajizeniem odpowiednich deklaracji.
19) Sporza^dzanie sprawozdah z zatrudnienia i wynagrodzenia.
20) Prowadzenie kart wynagrodzen i kart zasilkowych dla pracownikow UG.
21) Scisla wspolpraca ze stanowiskiem ds. kadr.
22) Prowadzenie ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych,

naliczanie amortyzacji wraz ze sporza^dzeniem obowi^zuja^cych sprawozdan.
23) Rozliczanie kosztow zadan inwestycyjnych.
24) Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia majajku Gminy (sporza^dzanie wykazu

mienia podlegaja^cego ubezpieczeniu, kompletowanie wykazow sporza^dzanych przez
jednostki podlegle, kontakt z Brokerem, wspoluczestnictwo w procedurze przetargowej).

25) Dokonywanie odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych wraz z przelewem
srodkow na wyodr^bnione konto bankowe.

4.3. Stanowisko ds. poboru podatkow i oplat.



Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Biez^ce ewidencjonowanie kwot naleznych, jak i uiszczonych z tyt. podatkow i oplat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Rozliczanie zainkasowanych kwot z tytulu podatkow i oplaty targowej.
3) Uzgadnianie wplywow podatkowych z ksi?gowoscia^ budzetow^ oraz oplat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi z inspektorem ds. gospodarki odpadami.
4) Naliczanie wysokosci inkasa z tyt. zobowi^zan podatkowych oraz oplaty targowej.
5) Systematyczne wystawianie upomnien wynikaja^cych z zakresu czynnosci.
6) Biez^ce prowadzenie post?powania w zakresie egzekucji administracyjnej naleznosci

podatkowych.
7) Zabezpieczanie wykonania zobowi^zari podatkowych.
8) Przygotowanie informacji, analiz niezb?dnych do sporza^dzenia okreslonych odr?bnymi

przepisami sprawozdan finansowych.
9) Scista wspolpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatkow i oplat, kasq. oraz stanowiskiem

ds. gospodarki odpadami.
10) Przygotowywanie projektow uchwal i innych materialow wnoszonych pod obrady Rady

Gminy i jej komisji (przy pomocy Radcy Prawnego).
11) ZastejDstwo w czasie nieobecnosci inspektora ds. wymiaru podatkow i oplat oraz kasjera.
12) Przygotowanie materialow do opracowania budzetu gminy.
13) Przygotowywanie sprawozdan o zaleglosciach przedsi^biorcow we wplatach swiadczen

naleznych na rzecz sektora finansow publicznych.
14) Ewidencjonowanie dzialalnosci gospodarczej i prowadzenie zwiajzanej z tym

dokumentacji (w zastejistwie za podinspektora ds. kadr).

4.4. Stanowisko ds. wymiaru podatkow i optat.

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Dokonywanie wymiaru podatkow.
2) Prowadzenie post^powania podatkowego w przypadku wplywu podania o umorzenie.

odroczenie, rozlozenie na raty naleznosci podatkowych.
3) Przygotowanie spraw w zakresie ulg ustawowych w podatku rolnym, lesnym oraz od

nieruchomosci.
4) Kompletowanie materialow do przekazania w przypadku tocz^cego si? post?powania

odwolawczego od decyzji Wqjta.
5) Biezajce uzgadnianie z Referatem Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego zaistnialych

zmian wlascicieli gruntow.
6) Wydawanie na prosb? zainteresowanych zaswiadczeh o powierzchni gospodarstw

rolnych.
7) Przyjmowanie oswiadczeri o pracy w rolnictwie oraz potwierdzanie faktu istnienia

gospodarstwa rolnego.
8) Sporza^dzanie wnioskow do refundacji udzielonych przez Wojta ulg ustawowych.
9) Przeprowadzanie kontroli powierzchni podlegaj^cych opodatkowaniu.
10)Kontrola wykazanych jako poniesione wydatki w przypadku ubiegania si? o zastosowanie

ulgi z tyt. modernizacji gospodarstwa rolnego oraz wspolpraca z wlasciwym
merytorycznie pracownikiem UG lub innych instytucji.

ll)Udost?pnianie informacji zg. z ustawa^o ochronie danych osobowych.
12) Przygotowywanie projektow uchwal i innych materialow wnoszonych pod obrady Rady

Gminy i jej komisji (przy pomocy Radcy Prawnego).



13) Przygotowywanie informacji , analiz niezbednych do sporza^dzenia okreslonych
odre/bnymi przepisami sprawozdari finansowych.

14) Sporza^dzanie sprawozdan z udzielonej pomocy publicznej.
15)Scisla wspolpraca ze stanowiskiem ds. poboru podatkow i oplat, w szczegolnosci

systematyczne przekazywanie dokonanych przypisow, odpisow itp.
16) Przygotowywanie materialow do opracowania budzetu gminy.
17)Zastej>stwo w czasie nieobecnosci inspektora ds. poboru podatkow i oplat oraz kasjera.
18) Wspolpraca z Agencja^ Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.
19) Wspolpraca z Kasa^ Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w sprawie aktualizacji

powierzchni gospodarstw rolnych.
20)Wydawanie informacji dotycza^cych oplacania skladki na Fundusz Ubezpieczen

Spolecznych Rolnikow.
21)Dokonywanie korekt kart ewidencyjnych ubezpieczonych rolnikow.

4.5. Stanowisko ds. obshigi kasy.

Do zadah tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Prowadzenie kasy Urz^du Gminy i pozostalych jednostek organizacyjnych gminy.
2) Prowadzenie ksia^zki drukow scislego zarachowania.
3) Sporza^dzanie na bieza^co raportow kasowych.
4) Systematyczne odprowadzanie wplywow z podatkow i oplat na rachunek w banku

obsluguja^cym budzet gminy.
5) Wlasciwe zabezpieczania i przechowywanie dokumentow kasowych i gotowki w kasie

pancernej.
6) Stosowanie wlasciwego zabezpieczania przenoszonej, przewozonej gotowki.
7) Przekazywanie na konta osobiste wynagrodzen oraz innych kwot otrzymywanych w

zwia^zku z zatrudnieniem.
8) Przygotowywanie informacji, analiz niezb^dnych do sporza^dzenia okreslonych odr^bnymi

przepisami sprawozdari finansowych.
9) Przygotowywanie projektow uchwal i innych materialow wnoszonych pod obrady Rady

Gminy i jej komisji (przy pomocy Radcy Prawnego).
10) Przechowywanie rezerwy kasowej w ramach tzw. pogotowia kasowego w wysokosci

okreslonej zarza^dzeniem Wqjta i kierownikow jednostek organizacyjnych.
11) Wspolpraca z pelnomocnikiem ds. przeciwdzialania wprowadzaniu do obrotu

fmansowego wartosci majajku pochodza^cego z nielegalnych zrodel.

5. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Kierowanie referatem i podleglymi pracownikami jak rowniez ponoszenie

odpowiedzialnosci za caloksztalt zadan wykonywanych przez referat.
2) Wykonywanie kontroli wewn^trznej podleglych stanowisk pracy na zasadach okreslonych

w Zarza^dzeniu nr 52/2011 Wojta Gminy Waganiec.
3) Nadzor, dokonywanie ocen realizacji zadan i rozliczanie czasu pracy pracownikow

bezposrednio podleglych.
4) Sprawowanie nadzoru nad prawidlowa^ realizacja^ zadaii Gminy dotycza^cych

w szczegolnosci:
1. zagospodarowania przestrzennego,
2. zabytkow i miejsc pami^ci narodowej,
3. gospodarki nieruchomosciami,
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4. zezwolen i oplat za usuni^cie drzew i krzewow z terenu nieruchomosci,
5. prawa wodnego, ochrony i rekultywacji gruntow rolnych i lesnych oraz ochrony

przyrody i ochrony srodowiska,
6. rolnictwa, towiectwa, ochrony roslin i zwierzaj:,
7. utrzymania drog gminnych oraz oplat i zezwolen za zaj^cie pasa drogowego,
8. oswietlenia drog gminnych,
9. gospodarowania mieniem komunalnym,
10. utrzymania czystosci i porza^dku w gminie;
11. innych zadan b^da^cych w zakresach czynnosci podleglych pracownikow,

5) Koordynacja zadan z zakresu gospodarki komunalnej z innymi stanowiskami
i komorkami organizacyjnymi.

6) Kierowanie praca^ Stacji Uzdatniania Wody, Gminna^ Oczyszczalnia^ Sciekow i zwia^zana^
z tymi obiektami infrastrukturq. techniczna^.

7) Nadzor nad sprawami zwiazanymi z odbiorem odpadow stalych i nieczystosci plynnych
na terenie gminy.

8) Sprawowanie nadzoru nad prawidlowym prowadzeniem dokumentacji oraz rozliczen
zwi^zanych z odbiorcami uslug: zaopatrzenia w wod^, odprowadzenia sciekow, i odbioru
nieczystosci stalych.

9) Przygotowanie i prowadzenie remontow obiektow i infrastruktury komunalnej.
10) Organizowanie i nadzor nad pracami porza^dkowymi na terenach przeznaczonych

do wspolnego uzytkowania oraz obiektow komunalnych.
11) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robot

publicznych.
12) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad osobami skierowanymi do wykonywania prac

wyrokami Sa^dow.
13) Opracowywanie planow rzeczowo - flnansowych i budzetowych, analiz, programow,

informacji i sprawozdan z zakresu kierowanego referatu.
14) Przygotowanie projektow dochodow i wydatkow do projektu budzetu gminy

i wspoldzialanie w tym zakresie z innymi komorkami organizacyjnymi.
15) Prowadzenie spraw zwia^zanych z realizacja^Funduszy Soleckich.
16) Przygotowywanie projektow uchwal Rady Gminy oraz odpowiedzi na wnioski

i interpelacje radnych.

S.l.Stanowisko ds. gospodarki komunalnej:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Oczyszczalnia sciekow, przepompownie sciekow P7 i Wspolnoty Mieszkaniowej,

oczyszczalnie przydomowe przy obiektach komunalnych:
1. obstuga obiektow zgodnie z instrukcja^ technologiczno -eksploatacyjna^oczyszczalni,

instrukcjami obslugi poszczegolnych maszyn i urzajdzen, posiadanq. dokumentacj^
techniczno ruchowa^,

Z.dbalosc o prawidlowy stan techniczny budynkow, budowli, urzajdzen, estetyk? obiektow
oraz utrzymanie dobrego stanu sanitarnego,

S.kontrola procesow technologicznych wykazuj^c szczegolna^ dbalosc o efekty
oczyszczania sciekow,

4.wlasciwa gospodarka odpadami,
S.monitorowanie jakosci sciekow zgodnie z wymaganiami pozwolenia wodno-prawnego,
6.prowadzenie niezb^dnej dokumentacji dotycz^cej w/w obiektow,
7.prowadzenie dokumentacji pracy, zuzycia paliwa, energii i olejow przez urz^dzenia

spalinowe stanowia^ce wyposazenie,
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S.bieza^ca obsluga i konserwacja gminnych zbiornikow bezodpiywowych sciekow i
oczyszczalni przydomowych.

2) Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej :
l.utrzymanie w nalezytym stanie technicznym infrastruktury kanalizacyjnej,
2.kontrola rozdzialu sciekow sanitarnych i wod opadowych.

3) Gminne uje^cie wody:
1.obsluga obiektow zgodnie z instrukcjami obslugi poszczegolnych maszyn i urza^dzen,

posiadana^ dokumentacja^ techniczno ruchowa^ oraz obowia^zuja^cymi w tym zakresie
przepisami,

2.dbanie o prawidlowy stan techniczny budynkow, budowli, urzajizen, estetyke^ obiektow
oraz utrzymanie dobrego stanu sanitarnego,

S.racjonalnie wykorzystywac wszystkie urza^dzenia i obiekty dla prawidiowej eksploatacji
zioza wodonosnego,

4.systematycznie kontrolowac przebieg procesow technologicznych wykazuja^c
szczegoln^ dbaiosc o zapewnienie ci^glych dostaw wody pitnej o wysokich walorach.

4) Gospodarka energetyczna i transport:
1.pianowanie , zakup opalu, kontrola jego stanu i zuzycia,
2.kontakt z serwisem kotlowni i nadzor nad przestrzeganiem zgodnosci wykonanych

robot z umowa^,
S.monitorowanie poziomu cen nosnikow energii i kosztow uslug,
4.prowadzenie rejestru kart drogowych oraz rozliczanie materialow eksploatacyjnych

pojazdow.

5.2.Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony srodowiska:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Prowadzenie spraw zwia^zanych z produkcja^ roslinn^ i zwierz^ca^.
2) Sporza^dzanie wnioskow okreslaja^cych zapotrzebowanie na powierzchni^ uprawy maku,

konopi.
3) Wydawanie zezwolen na upraw? maku i konopi oraz sprawowanie nadzoru nad tymi

uprawami.
4) Dzialalnosc informacyjna i wspotpraca oraz koordynacja spraw zwi^zanych

z rozprowadzaniem zwierzaj: hodowlanych, materialu siewnego, sadzeniakow, srodkow
ochrony roslin.

5) Wspolpraca ze sluzbami ochrony roslin w zakresie zwalczania chorob i szkodnikow.
6) Wspolpraca ze sluzba^ weterynaryjna^ i innymi instytucjami w zakresie zwalczania chorob

zakaznych.
7) Wspolpraca z ODR, Izbami Rolniczymi oraz innymi instytucjami pracuja^cymi na rzecz

rolnictwa i obszarow wiejskich, w tym z instytucjami i organizacjami finansuj^cymi
zadania na tych obszarach.

8) Wspolpraca z kolami lowieckimi, ktorych tereny lowieckie polozone sâ  na terenie gminy.
9) Sporza^dzanie sprawozdan statystycznych, dokonywanie czynnosci zwiqzanych ze spisem

rolnym; analiza, aktualizacja danych.
10) Wspolpraca w przygotowaniu spisu rolnego i powszechnego.
11) Wspolpraca z PIP w zakresie zagrozen wystejmja^cych w gospodarstwach rolnych.
12) Tworzenie projektow programow dotycza^cych ochrony zwierzaj:.
13)Upowszechnianie przepisow o ochronie zwierzaj i roslin; prowadzenie kontroli

i monitorowanie.
14) Prowadzenie post^powan zwi^zanych z wydaniem decyzji srodowiskowych

uwarunkowan zgody na realizacj? przedsi?wzi§cia.
15) Nadzor i kontrola zadan w zakresie ochrony srodowiska, ochrony przyrody, gospodarki
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