
wodnej.
16) Podejmowanie skutecznych dziaian w sprawie szczegolowych zasad utrzymania

czystosci i porzajiku na terenie Gminy Waganiec (stosownych Uchwal Rady Gminy
Waganiec).

17) Przygotowywanie zezwoleh i ustalanie oplat za usuni^cie drzew i krzewow z terenu
nieruchomosci oraz wnioskowanie o wymierzanie kary za samowolne usuni^cie drzew
i krzewow.

18) Opracowywanie i opiniowanie wnioskow i planow usuwania drzew i krzewow przy
drogach i na terenach be^cych wlasnoscia^ gminy.

19) Ustalanie wysokosci opiat za korzystanie ze srodowiska: pobor wod, wprowadzanie
sciekow, gazow i pylow, oraz planowanie w tym zakresie.

20) Opracowywanie planow i programow gospodarki odpadami oraz ich realizacja.
21) Uczestnictwo w opracowywaniu programu zrownowazonego rozwoju gminy i nadzor nad

jego realizacja^.
21) Planowanie i realizacja srodkow budzetu z zakresu ochrony srodowiska.
22)lnicjowanie dziaian edukacyjnych, wychowawczych maja^cych na celu utrzymanie

porzajiku i czystosci w gminie.
23) Opracowywanie decyzji i uzgodnien dotycza^cych warunkow wykonania przyla^czy

wodoci^gowych i kanalizacji.
24) Informowanie o odbiorze przyl^czy pracownika odpowiedzialnego za naliczanie platnosci

za pobor wody i odprowadzanie sciekow.
25) Prowadzenie rejestru zbiornikow bezodplywowych na scieki i przydomowych

oczyszczalni sciekow.
26)Kontrola prawidlowosci eksploatacji urza^dzen wymiennych w pkt. 25 oraz weryfikacja

ilosci sciekow dostarczonych na oczyszczalni? z iloscia^ zuzytej wody.
27) Terminowe sporza^dzanie sprawozdan.

5.3.Stanowisko ds. zamowien publicznych i gospodarki wodno-sciekowej:

Do /adan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Prowadzenie ewidencji korzystaja^cych z sieci wodocia^gowej, kanalizacji sanitarnej oraz

punktu zlewnego sciekow dowozonych.
2) Prowadzenie rejestru naleznosci i terminowego wnoszenia oplat za pobrana^ wod?

i odprowadzone scieki.
3) Monitorowanie jakosci sciekow zgodnie z wymaganiami pozwolenia wodno-prawnego.
4) Monitorowanie j akosci wody pitnej.
5) Przygotowanie materialow, wspoldzialanie oraz uczestnictwo w opracowaniu operatow

oraz uzyskania pozwolen wodno-prawnych.
6) Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla realizowanych inwestycji , remontow

oraz zakupu materialow, opalu, sprz?tu biurowego i uslug zgodnie z ustawa^ prawo
zamowien publicznych.

7) Prowadzenie rejestru zamowien oraz zapewnienie bezpiecznego gromadzenia informacji
na temat przygotowywanych, prowadzonych i realizowanych post?powan o zamowienie
publiczne.

8) Sporza^dzanie okresowych analiz i sprawozdan z realizacji zamowien publicznych.
9) Udzial w pracach komisji przetargowych.
10)Analiza zrodel i pozyskiwanie zewn?trznych srodkow finansowych na realizacj?

przedsi?wzi?c samorza^dowych zgodnie z zakresem czynnosci.



5.4.Stanowisko ds. budownictwa, drog, zagospodarowania przestrzennego i mienia
komunalnego:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Uczestnictwo w opracowywaniu studium, miejscowych planow przestrzennego

zagospodarowania gminy oraz innych opracowan wymaganych w przepisach prawnych.
2) Prowadzenie post^powania w sprawie ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowania

terenu w tym uzgadnianie projektu decyzji z wlasciwymi organami.
3) Przygotowywanie zaswiadczen, wyrysow i wypisow z planu zagospodarowania

przestrzennego oraz innych dokumentow.
4) Prowadzenie ewidencji nieruchomosci i nadawanie im numerow porzajikowych,

wspolpraca w tym zakresie z kierownikiem USC.
5) Przygotowywanie spraw zwi^zanych z uzbrojeniem terenu pod budownictwo

mieszkaniowe, spoldzielcze, jednorodzinne oraz zagrodowe i udzielanie w tym zakresie
wskazan we wspolpracy z inspektorem ds. inwestycji i remontow.

6) Wspoldzialanie z urz^dami administracji panstwowej i samorza^dowej w zakresie
programowania i realizacji infrastruktury technicznej, zapewniaj^cej przygotowanie
terenow dla budownictwa.

7) Przygotowanie opinii o wyrazeniu zgody na zmiane^ sposobu wykorzystania terenu bez
dokonania inwestycji.

8) Przygotowanie materialow dla uzyskania pozwolenia na budowe^ inwestycji wlasnych.
9) Udzielanie informacji petentom zamierzaj^cym rozpoczajc inwestycje budowlane.
10)Ewidencja maja^tku komunalnego gminy, prowadzenie sprawozdawczosci, rejestrow,

analiz oraz innych wymaganych dokumentow w tym zakresie.
11) Prowadzenie wszystkich spraw zwi^zanych ze sprzedaza^ nieruchomosci gminnych.
12) Prowadzenie rejestru i innych spraw zwi^zanych z uzytkowaniem wieczystym.
13) Monitorowanie spraw zwi^zanych z prawem pierwokupu nieruchomosci we wspolpracy

z inspektorem ds. poboru podatku.
14) Projektowanie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych.
15) Przygotowywanie wnioskow o zmianach w organizacji ruchu drogowego na drogach

nie b^da^cych we wladaniu gminy.
16) Prowadzenie aktualnego rejestru drog gminnych, przepustow, mostow zgodnie

z wymogami prawa.
17)Nadzor nad bezpieczehstwem i organizacja^ ruchu na drogach i przejazdach kolejowych

oraz dbalosc o ich prawidlowe oznakowanie.
18) Przygotowywanie propozycji w zakresie budowy, remontow drog na terenie gminy.
19)Naliczanie i prowadzenie rejestru oplat za zaj^cie pasa drogowego oraz monitorowanie

terminowego regulowania naleznosci w porozumieniu z ksi^gowosci^.
20) Wspolpraca z odpowiednimi podmiotami w zakresie oswietlenia ulicznego oraz nadzor

nad zlecona^ konserwacja^ remontami w tym zakresie.
21) Monitorowanie zuzycia energii elektrycznej.
22) Rozliczanie kosztow remontow zleconych ZE.
23) Wspoldzialanie z ZE w zakresie programowania i realizacji infrastruktury energetycznej

niezb^dnej dla dzialalnosci inwestycyjnej jednostek gminy oraz przygotowanie terenow
dla budownictwa.

24)Rozliczanie kosztow zuzytej energii elektrycznej.

S.S.Stanowisko ds. gospodarki odpadami:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
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1) Wymiar oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Weryfikacja poprawnosci zlozonych deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.
3) Prowadzenie postejiowari zmierzaja^cych do wydania decyzji okreslaj^cych wysokosc

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Prowadzenie post^powan w przypadku wplywu podania o umorzenie, odroczenie,

rozlozenie na raty naleznosci za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Wystawianie tytulow wykonawczych, prowadzenie egzekucji naleznosci

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6) Sprawozdawczosc z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
7) Scisla wspolpraca ze stanowiskiem ds. poboru podatkow i oplat.
8) Przyjmowanie wnioskow, naliczanie dodatkow mieszkaniowych oraz kontrola

prawidlowosci wykazanych danych.
9) Naliczanie czynszow najmu lokali komunalnych i sporza^dzanie sprawozdari z tego

zakresu.
10) Wystawianie faktur oraz ewidencjonowanie wplat (czynsze najmu, dzierzawy,

uzytkowanie wieczyste, oplaty za zaj^cie pasa drogowego, oplata adiacencka,
refakturowanie za media).

11) Systematyczne wystawianie wezwan do zaplaty, wynikaj^cych z zakresu czynnosci.
12) Przeciwdziatanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartosci maj^tku pochodz^cego

z nielegalnych zrodel.
13)Zastej>stwo w czasie nieobecnosci pracownika ds. gospodarki wodno-sciekowej,

zamowien publicznych, obrony cywilnej i zarza^dzania kryzysowego, (w zakresie gosp.
wodno - sciekowej).

14) Przygotowanie informacji, analiz niezb^dnych do sporzaxlzenia okreslonych odr^bnymi
przepisami sprawozdan finansowych.

15) Przygotowywanie projektow uchwal i innych materialow wnoszonych pod obrady Rady
Gminy i jej komisji (przy pomocy Radcy Prawnego).

16) Przygotowywanie materialow do opracowania budzetu gminy.
17) Wykonywanie na polecenie Wqjta lub Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

innych prac nie ujejych w niniejszym zakresie, a wymagaja_cych niezwlocznego
zalatwienia.

18) Systematyczne samoksztalcenie w zakresie zagadnieri merytorycznych oraz znajomosci
przepisow prawnych dotycz^cych zakresu obowia^zkow.

19)Podejmowanie dzialari na rzecz poprawy funkcjonowania Urz^du Gminy przez
usprawnienie organizacji, metod, form pracy.

20) Przygotowywanie i przekazywanie administratorowi BIP w formie elektronicznej
powszechnie dostejmych informacji b^da^cych w zakresie obowiajzkow.

21) Realizacja wnioskow i zaleceri pokontrolnych.
22)Realizacja zadari z zakresu obronnosci kraju oraz obrony cywilnej na terenie gminy

naleza^cych do kompetencji Wojta, a wynikaj^cych z zakresu obowiajzkow.
23) Wspolpraca z odpowiednimi sluzbami w zakresie kl^sk zywiolowych.

5.6.Wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji ujfcia wody i oczyszczalni sciekow:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci: utrzymanie sieci kanalizacyjnej ,
przepompowni sciekow , obiektow na terenie oczyszczalni sciekow i uj^ciu wody,
prowadzenie remontow i napraw, nadzor nad pracownikami itp.

5.7.Stanowiska nie urzednicze:
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Do zadah tych stanowisk nalezy podejmowanie dzialari zgodnie z zakresami czynnosci.

6. Samodzielne stanowiska pracy:

6.1.Radca prawny:

Do Radcy prawnego nalezy realizacja zadari wynikaj^cych z ustawy o radcach prawnych,
a w szczegolnosci:

1) Udzielanie pracownikom Urz^du, jednostkom organizacyjnym oraz organom Gminy
opinii i porad prawnych oraz wyjasnien w zakresie stosowania prawa.

2) Sprawdzanie i parafowanie pod wzgl^dem prawnym i redakcyjnym przygotowanych
projektow uchwal, statutow, regulaminow, instrukcji, umow, decyzji, porozumien,
postanowien, zarzajdzeri itp. aktow.

3) Reprezentacja Gminy przed organami administracji i s^dami w sprawach wymagaj^cych
zast^pstwa prawnego.

4) Uczestniczenie w rokowaniach, ktorych celem jest nawi^zanie, zmiana lub cofni^cie
stosunku prawnego.

5) Sporz^dzanie opinii prawnych w zakresie kompetencji organow gminy.
6) Pomoc prawna przy zalatwianiu skarg i wnioskow obywateli.

6.2.Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarzqdzania kryzysowego:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Przygotowywanie zadan okreslonych dla Gminy w ustawie o zarzajdzaniu kryzysowym.
2) Opracowywanie i aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego.
3) Realizacja zadan zwi^zanych ze stanem kl^ski zywiolowej.
4) Wspoldziatanie z jednostkami i instytucjami w zakresie zapewnienia mieszkancom

pomocy w sytuacjach kryzysowych.
5) Realizacja zadari zwia/anych z wykonywaniem zadan przeciwpowodziowych.
6) Opracowanie i uaktualnianie dokumentacji Stalego Dyzuru Wojta.
7) Tworzenie stalych dyzurow dla potrzeb przekazywania informacji i decyzji.
8) Przekazywanie informacji o zagrozeniach mieszkancom.
9) Wspolpraca z powiatowym i wojewodzkim centrum zarzajdzania kryzysowego.
10)Znajomosc podstawowych aktow normatywno-prawnych dotycz^cych OC

i wykorzystania ich w pracy.
11) Opracowywanie planow i sporzajdzanie sprawozdan z realizacji zadari OC.
12) Opracowanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
13) Organizewanie szkoleh i cwiczen w zakresie powszechnej obronnosci.
14) Przygotowywanie i zapewnienie systemu wykrywania skazen.
15) Prowadzenie ewidencji osob wyznaczonych do pelnienia sluzby w OC oraz terminowe

rozliczanie kart organizacyjno-mobilizacyjnych.
16) Przygotowywanie przedsi^wzi^c zwia^zanych z organizacja^ i prowadzaniem akcji

ratunkowej i udzielaniem pomocy poszkodowanym.
17)Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli

ochronnych.
18)Skladanie zapotrzebowania na umundurowanie oraz sprz^t OC, a takze zapewnienie

warunkow przechowywania, konserwacji i eksploatacji posiadanego sprz^tu
i umundurowania.

19) Aktualizacja regulaminu wewn^trznego Urz^du na czas ,,W".
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20) Opracowywanie dokumentacji operacyjnej funkcjonowania Gminy w warunkach kryzysu
i wojny.

21) Opracowywanie projektu planu zamierzeri obronnych na rok kalendarzowy.
22) Prowadzenie ewidencji inwentarzowej (ksiajzka inwentarzowa, dokumenty przychodow -

rozliczenie, likwidacja szkod , tabele naleznosci sprz^tu dla formacji OC, kontrola stanu
technicznego i wyposazenia magazynowego OC).

6.3. Stanowisko ds. USC:

Do zadari tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Przyjmowanie zapewnien i oswiadczen o wstapieniu w zwi^zek malzenski.
2) Sporza^dzanie aktow stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu

cywilnego: (rejestracja aktow malzenstw, rejestracja aktow urodzen, rejestracja aktow
zgonu).

3) Udzielanie slubu cywilnego osobom, ktore zgodnie z przepisami przedlozyly wymagane
dokumenty i zglosily swqj zamiar zawarcia zwia^zku maizenskiego -- na podstawie
upowaznienia z dnia 01.07.1995 r.

4) Przyjmowanie oswiadczen o uznaniu dziecka.
5) Podejmowanie decyzji wynikaja^cych z przepisow prawa o aktach stanu cywilnego

i Kodeksu rodzinnego i opiekunczego: (prostowanie oczywistego bl^du pisarskiego,
umiejscowienie aktow stanu cywilnego, zawieranie zwiajzkow malzenskich poza
miejscem zamieszkania jednej ze stron).

6) Wydawanie zaswiadczen o zdolnosci prawnej do zawarcia malzenstwa za granic^.
7) Biez^ce nanoszenie wzmianek i przepisow do wlasciwych aktow.
8) Prowadzenie dokumentow zbiorowych: (urodzen, malzenstw, zgonow).
9) Zabezpieczenie i konserwacja ksia^g stanu cywilnego zgodnie z Rozporz^dzeniem

Ministra Spraw Wewnejrznych (z dnia 14 lutego 1987 r. Dz. U. z dnia 28.02.1987 poz.
43) w tym zakresie.

10) Wykonywanie innych czynnosci wynikaja^cych z przepisow prawnych, dotycza^cych
rejestracji stanu cywilnego.

6.4. Stanowisko ds. ewidencji ludnosci, wydawania dowodow osobistych i
spraw Wojskowych:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Bieza^ce prowadzenie kartotek stalych mieszkancow gminy.
2) Dokonywanie na bieza^co zapisow: (zameldowanych i wymeldowanych, wydanych

dowodow osobistych, zmian stanu cywilnego).
4) Kompletowanie dokumentow wynikaja^cych ze zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu

czasowego.
5) Prowadzenie kontroli w terenie z zakresu ewidencji ludnosci.
6) Kompletowanie dokumentow i wydawanie dowodow osobistych oraz przestrzeganie

przepisow w tym zakresie.
7) Sporzqdzanie okresowe list rocznikow szkolnych.
8) Wprowadzanie zmian do Komputerowego Banku Danych i prowadzenie zwi^zanych

z tym korespondencji.
9) Prowadzenie systematycznego samoksztalcenia w zakresie obslugi L B D.
10) Prowadzenie dokumentacji poborowych, podlegaj^cych stawiennictwu przed Komisje

Poborowe i Komisje Lekarskie.
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ll)Kompletowanie podari poborowych i zolnierzy uznanych za jedynych zywicieli rodzin
i osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

12) Ustalanie miejsca pobytu poborowych i przedpoborowych, ktorzy nie zglosili si?
do poboru i rejestracji.

13) Opracowywanie niezb^dnych dokumentow zwiajzanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem rejestracji i poboru.

14) Stala wspolpraca z WKU, Komisjami Poborowymi i Komisjami Lekarskimi.
15) Prowadzenie dokumentacji akcji kurierskiej.
16) Aktualizacja skladu osobowego i pojazdow akcji poslanczej oraz wypelnienie imiennych

wezwan do realizacji swiadczen kurierow, prowadzenie ewidencji swiadczen.
17) Prowadzenie dziennika ewidencji i korespondencji niejawnej.

6.5.Stanowisko ds. kadr i ewidencji dziaiainosci gospodarczej:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Prowadzenie akt osobowych pracownikow Urz?du Gminy, kierownika Gminnego

Osrodka Pomocy Spolecznej, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej i kierownika
Zespoiu Obslugi Szkol.

2) Prowadzenie akt osobowych pracownikow robot publicznych, interwencyjnych oraz
dokumentacji pracownikow odbywajajcych zastepcza^ sluzb? wojskowq. i pracownikow
wykonuja^cych prac? dozorowana^ w ramach kary ograniczenia wolnosci.

3) Prowadzenie ewidencji czasu pracy i wykorzystania urlopow.
4) Ewidencja zwolnien lekarskich i kontrola prawidlowosci ich wykorzystania.
5) Analiza i sprawozdawczosc w zakresie spraw kadrowych i zatrudnienia.
6) Prowadzenie dokumentacji rentowej i emerytalnej.
7) Sporzajdzanie protokotow i ustalanie przyczyn wypadkow w pracy.
8) Prowadzenie ZFSS.
9) Organizowanie i ewidencja szkolen z zakresu p.poz. i bhp, badan lekarskich, wspolpraca

z inspektorem ds. bhp.
10) Monitorowanie wymaganych uprawnieh pracowniczych do wykonywania prac.
11) Przygotowywanie wnioskow i rozliczenie robot publicznych.
12)Bieza^ce sporza^dzanie oraz przesylanie wnioskow dotycza^cych refundacji wynagrodzen

pracownikow robot publicznych i interwencyjnych.
13) Prowadzenie dokumentacji PFRON.
14) Wspolpraca z organizacjami pozarza^dowymi.
15) Przygotowywanie i przyjmowanie ofert, przygotowywanie umow.
16) Monitorowanie realizacji i rozliczanie dotacji.
17) Przygotowywanie i organizowanie gminnych imprez kulturalnych.
18) Sprawy ogolne z zakresu oswiaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia.
19) Przygotowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz

projektow decyzji w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
lub lokalnej.

20) Prowadzenie dokumentacji OSP na poziomie Gminy.
21) Wspolpraca z Komendantem Gminnym OSP i jednostkami OSP na terenie Gminy.
22) Prowadzenie spraw ewidencji dziaiainosci gospodarczej i prowadzenie zwia^zanej

z tym dokumentacji.
23) Przyjmowanie i przeksztalcanie wnioskow o wpis do CEIDG na form? dokumentu

elektronicznego.
24) Wprowadzanie zezwoleh na handel napojami alkoholowymi do CEIDG, prowadzenie

ewidencji i wspolpraca z Gminna^ Komisja^ Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych
i Patologii Spolecznej w tym zakresie.
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25) Przyjmowanie oswiadczen o wartosci sprzedazy napojow alkoholowych.
26) Sprawdzanie wysokosci oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow

alkoholowych; kontrolowanie terminowosci ich uiszczenia.

6.6.Stanowisko ds. obslugi informatycznej:

Do zadah tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Utrzymywanie i serwis istniej^cej infrastruktury sieciowej.
2) Uslugi zwiajzane z Internetem.
3) Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania.
4) Proste naprawy sprz^tu komputerowego.
5) Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
6) Pomoc pracownikom w rozwiajzywaniu problemow z oprogramowaniem oraz sprz^tem.
7) Tworzenie kopii zapasowych danych wg. obowi^zuj^cych przepisow, serwis

i konfiguracja sprzeju informatycznego oraz nadzor nad jego prawidlowym dzialaniem.
8) Wykonywanie czynnosci administratora bezpieczenstwa informacji dla zbiorow danych

osobowych.
9) Administrowanie nosnikami z oprogramowaniem oraz kopiami zapasowymi

z wl^czeniem programow uzytkowych.
10) Prowadzenie rejestru programow i ich wersji.
ll)Przygotowywanie i biez^ce uaktualnianie witryny internetowej w formie elektronicznej

powszechnie dostejmych informacji jako redaktor witryny internetowej.
12) Prowadzenie ewidencji licencji poszczegolnych programow komputerowych.
13) Nadzor merytoryczny nad uslugami telekomunikacyjnymi, rozliczanie naleznosci

za przekroczenia limitu korzystania z telefonow sluzbowych.

6.7. Sekretariat gminy stanowisko ds. obsluga Rady Gminy i jej organow oraz spraw
organizacyjnych urz^du Gminy w Wagaricu:

Do zadan stanowiska w zakresie obslugi Rady nalezy w szczegolnosci:
1) Zapewnienie obslugi organizacyjnej i administracyjnej Rady Gminy i jej Komisji.
2) Prowadzenie rejestru uchwal Rady Gminy, zarza^dzen Wojta oraz samorza^du

mieszkancow wsi.
3) Prowadzenie rejestru wnioskow, zapytan i interpelacji skladanych przez radnych

oraz rejestrow wnioskow i opinii komisji Rady.
4) Udost^pnianie mieszkancom gminy uchwal Rady Gminy, protokolow posiedzen,

zarza^dzeh ,decyzji i postanowien oraz innych materialow z obrad organow kolegialnych.
5) Czuwanie nad wykonaniem obowi^zku skladania oswiadczen maja^tkowych przez

radnych.
6) Prowadzenie rejestru skarg i wnioskow kierowanych do Przewodnicz^cego Rady oraz

nadawanie biegu ich zalatwiania.
Do zadah stanowiska w zakresie obslugi sekretariatu nalezy w szczegolnosci:

1) Prowadzenie spraw korespondencyjnych, przesylek, wplywow specjalnych i
wartosciowych.

2) Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentow.
3) Udzielanie informacji interesantom, organizowanie ich kontaktow z Wqjtem lub Zastejica^

Wojta , b^dz kierowanie ich do wlasciwych stanowisk pracy.
4) Zabezpieczenie materialow biurowych, kancelaryjnych, srodkow czystosci, artykuly

gospodarczych niezb^dnych dla funkcjonowania Urze^du oraz ich magazynowanie
i ewidencjonowanie.
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5) Prowadzenie rejestm delegacji.
6) Obsluga central! telefonicznej Urze_du.
7) Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

6.8.Stanowisko ds. archiwum:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
Prowadzenie archiwum Urz^du Gminy Waganiec.

6.9.Animator zajec sportowych instruktor sportu:

1) Organizowanie zaj^c sportowo - rekreacyjnych na obiekcie.
2) Przygotowywanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzor nad jego realizacja^.
3) Prowadzenie rejestru uzytkownikow obiektu.
4) Przygotowywanie sprawozdan okresowych z dzialan realizowanych na obiekcie.
5) Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
6) Dbanie o porzaxlek na obiekcie i wokol niego.
7) Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych

,,Moje boisko - Orlik 2012" w Zbrachlinie.

6.10.Stanowisko gospodarcze - utrzymanie czystosci w pomieszczeniach Urz^du
Gminy, GOPS i ZOS.

7. Pelnomocnicy Wojta:

7.1.Pelnomocnik/cy ds. Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii, Przemocy
w rodzinie i Patologii Spolecznej.

Do pclnoinocnika nalezy w szczegolnosci:
1) Przeprowadzanie analizy problemow alkoholowych na terenie Gminy oraz opracowanie

programow dla zmniejszenia ich rozmiarow.
2) Przygotowanie wspolnie z komisja^ i przedktadanie Wojtowi Gminy projektu Gminnego

Programu Przeciwdzialania Alkoholizmowi i Patologii Spolecznej.
3) Bieza^ca koordynacja i realizacja zadari wynikaja^cych z programu profilaktyki.
4) Wspolpraca z instytucjami i organizacjami dzialaja^cymi w sferze profilaktyki i

rozwia^zywania problemow alkoholowych.
5) Koordynacja pracy Gminnej Komisji Rozwia^ywania Problemow Alkoholowych i

Patologii Spolecznej.
6) Nadzor nad dzialalnoscia^ Punktu Konsultacyjnego dla osob i rodzin z problemami

alkoholowymi.

7.2.Pelnomocnik ds. informacji niejawnych .
Do zadan pelnomocnika nalezy w szczegolnosci:

1) Wspoldzialanie z wlasciwymi jednostkami i komorkami organizacyjnymi Sluzb Ochrony
Panstwa.

2) Wykonywanie obowiajzkow maja^cych na celu bezpieczenstwo informacji niejawnych
w Urz^dzie.

3) Sprawowanie nadzoru nad sprze_tem informatycznym wykorzystywanym do wytwarzania
informacji niejawnych.

4) Archiwizowanie danych.
5) Przeprowadzanie post^powania sprawdzaj^cego , zwyklego oraz wydawanie lub odmowa
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wydania poswiadczenia bezpieczenstwa.
6) Proponowanie osoby na stanowisko kierownika kancelarii tajnej.
7) Nadzorowanie nad prawidlowym funkcjonowaniem kancelarii tajnej.
8) Szkolenie pracownikow Urz?du w zakresie ochrony informacji niejawnych.

7.3.Pelnomocnik ds. przeciwdzialaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartosci
ma jatku pochodz^cego z nielegalnych zrodel.

Do zadan pelnomocnika nalezy w szczegolnosci:
1) Wykonywanie zadan zwi^zanych z przeciwdzialaniem wprowadzaniu do obrotu

finansowego wartosci maja/tkowych pochodz^cych z nielegalnych zrodel.
2) Szkolenie pracownikow Urz?du w zakresie przeciwdzialania wprowadzaniu do obrotu

finansowego wartosci majajjcu pochodza^cego z nielegalnych zrodet.

IV. Zasady i tryb funkcjonowania Urzedu Gminy w Wagancu

Regulamin okresla porz^dek wewn?trzny i rozklad czasu pracy.

§13
Obsluga klientow:
1. Klienci maja^ prawo uzyskiwac informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub

poczta^ elektroniczna^ z zastrzezeniem, ze zalatwienie ustne moze bye stosowane wtedy,
gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy nie stojq. temu na przeszkodzie.

2. Wojt Gminy przyjmuje klientow w sprawach skarg i wnioskow we wtorki w godz.
od 10°° do 1530. W pozostale dni tygodnia, w miare^ swoich mozliwosci czasowych.

3. Pracownicy Urz^du przyjmuja^ klientow codziennie w godzinach pracy urz?du.

§14
Czas pracy:
1. Czas pracy pracownikow Urz^du nie moze przekraczac 40 godzin na tydzien.
2. Pracownikow obowia^zuje nast^puja^cy czas pracy :

- od poniedzialku do piajku w godzinach 730 - 1530.
3. Wojt Gminy w szczegolnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika moze

ustalic inne godziny pracy.
4. Warunkiem rozpocz^cia pracy jest podpisanie listy obecnosci.
5. Wyjscia poza teren urzedu odbywa si? po dokonaniu wpisu do ksi^zki wyjsc.

§15
Obowi^zki i prawa pracownika samorza^dowego okreslaj^ przepisy ustawy o pracownikach
samorzajiowycri, a w kwestiach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje si? odpowiednio
przepisy kodeksu pracy.

§16
Zasady usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy i spoznien:
1. Opuszczenie pracy lub spoznienie si? do pracy usprawiedliwiaja^przyczyny

uniemozliwiaj^ce stawienie si? do pracy, a w szczegolnosci:
1) choroba lub wypadek powoduj^cy niezdolnosc do pracy,
2) choroba lub wypadek czionka rodziny pracownika, wymagaj^ce sprawowania przez

pracownika osobistej opieki,



3) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia si? w sprawach powszechnego
obowi^zku obrony, przez organy administracji rzajiowej lub samorzqdowej, saji,
prokuratur?, policj? lub organ prowadz^cy post?powanie w sprawach o wykroczenie,

4) okolicznosci wymagaj^ce sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
5) leczenie sanatoryjne, jezeli jego okres zostal uznany zaswiadczeniem lekarskim

za okres niezdolnosci do pracy z powodu choroby,
6) zaklocenia w funkcjonowaniu komunikacji i inne nadzwyczajne wypadki

uniemozliwiaj^ce terminowe przybycie do pracy,
7) koniecznosc wypoczynku po nocnej podrozy sluzbowej w granicach 8 godzin

od zakonczenia podrozy - jezeli pracownik podrozowal w warunkach
uniemozliwiajqcych nocny wypoczynek,

8) inne przeslanki wynikaj^ce z kodeksu pracy, z przepisow wykonawczych do kodeksu
pracy lub z innych przepisow prawa.

2. O niemozliwosci stawienia si? do pracy z przyczyn z gory wiadomych wymienionych
w ust.l pracownik powinien uprzedzic przelozonego.

3. Uznanie nie przybycia do pracy, spoznienie si?, przedwczesnego opuszczenia pracy,
za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione nalezy do bezposredniego przelozonego.
W przypadku wajpliwosci decyzj? rozstrzygaja^podejmuje Wqjt Gminy.

§17
Zwolnienie od pracy :
1. Do udzielania pracownikom zwolnien od pracy uprawniony jest bezposredni przelozony.
2. Kazdorazowo zwolnienie musi zostac odnotowane w ewidencji wyjsc sluzbowych i

prywatnych.
3. Za czas zwolnienia od pracy dla zaiatwienia waznych spraw osobistych w godzinach pracy

nie przysluguje wynagrodzenie, chyba ze pracownik odpracuje czas zwolnienia.
4. W Urz^dzie prowadzona jest ewidencja odpracowanego czasu pracy pracownikow w

zwia^zku z zalatwieniem przez nich spraw osobistych w godzinach pracy.

V. Tryb i zasady post^powania przy opracowywaniu i wydawaniu aktow prawnych.

§18
1. Na podstawie upowaznieh ustawowych gminie przysluguje prawo stanowienia prawa

miejscowego obowi^zuja^cego na obszarze gminy, zwanych dalej przepisami gminnymi.
2. Organy Gminy moga^ wydawac akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewnetrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urz?du i instytucji gminnych,
3) zasad zarzajiu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektow i urzajizeri uzytecznosci publicznej.

3. W zakresie nie uregulowanym w odr^bnych ustawach lub innych przepisach powszechnie
obowi^zuja^cych, Rada Gminy moze wydawac przepisy porza^dkowe, jezeli jest to
niezb^dne dla ochrony zycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porza^dku,
spokoju i bezpieczenstwa publicznego.

§19
Akty prawa miejscowego ustanawia :
1. Rada Gminy w formie uchwaly.
2. W przypadku nie cierpia^cym zwloki przepisy porzajikowe moze wydac Wqjt Gminy

w formie zarza^dzenia. Zarzajdzenia wydane przez Wojta Gminy podlegaja^zatwierdzeniu
na najblizszej sesji Rady Gminy.

23



§20
Wojt wydaje:
1. Zarzajizenia.
2. Zarz^dzenia wewn^trzne Urz^du w formie okolnikow.
3.Decyzje administracyjne.

§21
1. Zarza^dzenia mog^byc wydawane w przypadkach gdy istnieje do tego podstawa prawna.
2. Okolniki wydawane sâ  z inicjatywy Wqjta w celu zapewnienia wykonania przez Urza^d

i gminne jednostki organizacyjne zadan okreslonych aktami prawnymi wyzszego rz^du,
uchwalami Rady Gminy, jak rowniez w celu ukierunkowania dzialalnosci tych jednostek.

3. Projekty tych dokumentow przygotowuje lub przyjmuje od innych komorek
organizacyjnych Zast^pca Wojta, ktory jednoczesnie czuwa nad ich realizacja^.

§22
Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w formie okreslonej
w KPA wydaje Wojt lub pracownicy Urzedu na podstawie indywidualnych upowaznien
Wojta.

§23
1. Projekty aktow normatywnych: uchwal Rady, zarzajizen i okolnikow Wojta przygotowuja^

pracownicy z poszczegolnych referatow i stanowisk pracy odpowiedzialni merytorycznie
za dany zakres czynnosci.

2. Tresc i podstawa prawna wymienionych dokumentow wymaga uzgodnienia z
Kierownikiem Referatu, Zast^pca^ Wojta Gminy, Sekretarzem Gminy i z Radca^ Prawnym.
Radca prawny zamieszcza klauzul^ zgodnosci dokumentu pod wzgl^dem formalno-
prawnym bez zastrzezen.

3. Jezeli projekt nasuwa zastrzezenia nalezy go przeredagowac zgodnie z zaleceniami radcy
prawnego.

§24
Jezeli zgodnie z obowi^zuja^cymi przepisami projektowany akt ma bye wydany za zgoda^
lub w porozumieniu z okreslonymi organami lub jednostkami, projekt aktu nalezy
przedstawic zainteresowanym, celem zaj^cia stanowiska.

VI. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania indywidualnych spraw
obywateli w Urz^dzie Gminy, w tym skarg i wnioskow.

§25
1. Indywidualne sprawy obywateli zalatwiane sâ  w terminach okreslonych w Kodeksie

Postejxjwania Administracyjnego, przepisach szczegolnych oraz Zarz^dzeniu Wojewody
wydanym w trybie art. 3 5 & 4 kpa okreslaja^cym rodzaje spraw ktorych mozna zalatwic
w terminach skroconych.

2. Kontrol? i koordynacj^ dzialaii komorek organizacyjnych Urz?du w zakresie zalatwiania
indywidualnych spraw obywateli w tym zwlaszcza skarg, wnioskow i interpelacji sprawuje
Sekretarz Gminy.

3. Sekretarz Gminy zobowia^zany jest do dokonywania okresowych ocen sposobu
zalatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wnioskow.

n•r
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§26
1. Ogolne zasady post^powania ze sprawami wniesionymi przez obywateli okresla Kodeks

Postejiowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna, oraz przepisy szczegolne
dotyczajce zwlaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania skarg,
wnioskow obywateli.

2. Sprawy wniesione przez obywateli do Urz^du s^ ewidencjonowane w rejestrach i spisach
spraw.

3. Urza^d Gminy prowadzi rejestr skarg i wnioskow wplywaj^cych oraz skarg zgloszonych
w czasie przyj^c interesantow przez Wojta, Zastepc^ Wojta Gminy, Sekretarza Gminy,
kierownikow referatu i samodzielnych pracownikow.

§27
l.Wqjt przyjmuje interesantow w sprawach skarg i wnioskow w wyznaczonym terminie,

zgodnie z regulaminem pracy urz^du,
2. Zast^pca Wojta Gminy, Sekretarz Gminy i kierownicy komorek organizacyjnych Urz^du

przyjmuja^ interesantow w sprawach skarg i wnioskow kazdego dnia zgodnie z
regulaminem pracy Urz^du,

3. Pracownicy poszczegolnych komorek organizacyjnych urz^du przyjmuj^ interesantow
w ciaju calego dnia pracy Urz^du.

4. Z przyjejcia interesantow w sprawach skarg i wnioskow sporza^dza si^ protokol.

VII. Organizacja d/.ialalnosci kontrolnej w Urzfdzie.

§28
1. W Urz^dzie przeprowadzana jest kontrola wewn^trzna i zewn^trzna.
2. Kontrola wewn^trzna ma na celu sprawdzenie prawidlowosci dzialania i wykonywania

zadah realizowanych przez pracownikow.
3. Kontrole zewn^trzne moga^byc prowadzone w Urz^dzie przez upowaznione organy

dzialaja^ce na podstawie odr^bnych przepisow.

§29
Kontrole^ przeprowadza si^ zgodnie z Zarza^dzeniem Nr 52.2011 Wojta Gminy Waganiec.

VIII. Obieg dokumentow w Urz^dzie Gminy

§30
1. Obieg dokumentow w Urz^dzie oraz uzywanie pieczajek odbywa si§ na zasadach

okreslonych w instrukcji kancelaryjnej.
2. Rejestracja i obieg dokumentow dokonywany jest w wersji papierowej i elektronicznej.

§31
Zasady podpisywania pism i decyzji.
1. Wqjt osobiscie podpisuje :

1) decyzje, postanowienia z zakresu administracji publicznej i inne dokumenty
zastrzezone szczegolnymi aktami prawa do wyla^cznego podpisu Wojta.

2) zarza^dzenia i okolniki,
3) dokumenty kierowane do organow administracji rza^dowej,
4) pisma kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych,
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5) pisma kierowane do marszalkow sejmikow, starostow, burmistrzow i wojtow,
6) odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski poslow, senatorow oraz mieszkancow

gminy,
7) odpowiedzi na skargi i wnioski,
8) wybor oferty po zakonczeniu postejiowania przetargowego organizowanego przez

Urz^d,
9) umowy o prace^ z pracownikami urz^du i kierownikami jednostek organizacyjnych,

2. Zast^pca Wojta Gminy oraz Sekretarz Gminy w ramach udzielonego im przez Wojta
upowaznienia.

3. Skarbnik Gminy w ramach udzielonego przez Wojta upowaznienia.
4. Inni pracownicy w ramach udzielonego przez Wojta upowaznienia.

§32
Dokumenty przedstawione do podpisu Wqjtowi , ZastejDcy Wojta , Sekretarzowi Gminy,
Skarbnikowi Gminy powinny bye opatrzone adnotacj% zawierajaca imi§ i nazwisko
pracownika, ktory opracowal dokument.

§33
Wojt moze upowaznic kierownika i pracownika samodzielnego stanowiska do podpisywania
korespondencji dotyczqcych spraw pozostaja_cych w zakresie czynnosci referatu
lub stanowiska z wyjatkiem spraw zastrzezonych do osobistej akceptacji Wojta, w tym
wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

§34
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie majq. odpowiednie
przepisy:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,

poz. 594 z pozn. zm.)
2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2008r.

Nr 223, poz.1458 z pozn. zm.)
3. Statutu Gminy Waganiec uchwalonego Uchwala^Nr VII/48/03 Rady Gminy Waganiec

zdnia 10 lipca 2003 roku.
4. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy.
5. Zarzadzeri, regulaminow, instrukcji i wytycznych Wojta.
6. Odr^bnych aktow prawnych dotycz^cych samorzadu gminnego i organow gminy.

§35
1. Regulamin Organizacyjny nie normuje uprawnien gminnych jednostek organizacyjnych,

nad ktorymi Wojt sprawuje nadzor wynikajacy z odr^bnych przepisow.
2. Zmiany regulaminu dokonywane sâ  w formic zarzajizenia Wojta.
3. Rozszerzanie i zmiany zakresow czynnosci wynikaja^ce z przepisow wydanych lub

obowi^zujajcych po wejsciu w zycie niniejszego regulaminu, podpisanych w tym czasie
porozumien administracyjnych, przeniesienia pojedynczych czynnosci mi^dzy referatami
nie wymagaj^ zmian, o ktorych mowa w ust. 2.

§36
Zmiana postanowien regulaminu organizacyjnego nast^puje w trybie i na zasadach
wlasciwych dla jego wprowadzenia.


