
7) Dokonywanie w granicach okreslonych prawem potra^ceri z list plac oraz terminowe ich
odprowadzanie na wlasciwe rachunki bankowe.

8) Uzyskiwanie zgody pracownikow na dokonywanie potra^cen z wynagrodzenia wraz
z prowadzeniem ewidencji dokonanych potr^ceri.

9) Naliczanie skiadek na ubezpieczenia spoieczne i Funduszu Pracy, biez^ce sporza^dzanie
deklaracji rozliczeniowych wraz z poleceniem przelewu i przekazem elektronicznym,
korygowanie na biez^co powstaiych bl^dow w dokumentach.

10) Sporza^dzanie i przekazywanie dla wszystkich ubezpieczonych rocznych informacji
zawartych w imiennych raportach miesi^cznych.

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

oraz danych stanowia_cych podstaw? wymiaru renty i emerytury.
13) Odprowadzanie na konto urz^du skarbowego pobranych zaliczek na podatek dochodowy

w obowi^zuj^cych terminach.
14) Odprowadzenie zaj^tych wierzytelnosci z tytulu diet i innych swiadczeri na rzecz

komornika sa^dowego lub naczelnika urze^du skarbowego, wraz z korespondencja^ w tym
zakresie.

15) Terminowe sporzajizanie rocznych ,,Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach
na podatek dochodowy".

16) Sporza^dzanie sprawozdan z zatrudnienia i wynagrodzenia.
17) Prowadzenie kart wynagrodzefi i kart zasilkowych dla pracownikow Urz?du Gminy.
18) Scisla wspolpraca ze stanowiskiem kadr.
19) Prowadzenie ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych,

naliczanie amortyzacji wraz ze sporza^dzeniem obowi^zuj^cych sprawozdan.
20) Prowadzenie ewidencji ilosciowo-wartosciowej pozostalych srodkow trwalych oraz

materialow inwestycyjnych, opalu, paliwa i innych materialow skladowanych
w magazynach.

21)Rozliczanie spisow z natury (weryfikacja arkuszy spisowych, sporza^dzanie zestawieri
roznic inwentaryzacyjnych, protokolow z weryfikacji).

22) Wspoldzialanie z pracownikiem zajmuja^cym si? rozliczaniem paliwa zuzytego przez
poszczegolne pojazdy b^d^ce wlasnoscia^ Urz^du Gminy.

23) 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,
korespondencja w zakresie likwidacji szkod itp.).

24) Okresowe wspomaganie pracownika odpowiedzialnego za pobor podatkow i oplat
lokalnych.

25) Przygotowywanie materialow do opracowania budzetu gminy.
26) Przygotowywanie informacji, analiz niezb^dnych do sporza^dzenia okreslonych odr^bnymi

przepisami sprawozdan finansowych i budzetowych.
27) Realizacja wnioskow i zalecen pokontrolnych.

5.4. Stanowisko ds. poboru podatkow i optat.

Do zadari tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Bieza^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^ budzetowq. oraz oplat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pracownikiem ds. gospodarki odpadami.
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4) Naliczanie wysokosci inkasa z tyt. zobowia^zan podatkowych oraz oplaty targowej.
5) Systematyczne wystawianie upomnieri wynikaj^cych z zakresu czynnosci.
6) Bieza^ce prowadzenie postepowania w zakresie egzekucji administracyjnej naleznosci

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

przepisami sprawozdan fmansowych.
9) Scisla wspolpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatkow i oplat, kasa_ oraz stanowiskiem

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

Gminy i jej komisji.
11) Przygotowanie materialow do opracowania budzetu gminy.
12) Przygotowywanie sprawozdan o zaleglosciach przedsi?biorcow we wplatach swiadczeri

naleznych na rzecz sektora finansow publicznych.

5.5. Stanowisko ds. wymiaru podatkow i oplat.

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Dokonywanie wymiaru podatkow.
2) Prowadzenie post^powania podatkowego w przypadku wpiywu 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 tocza^cego si? postepowania

odwolawczego od decyzji Wojta.
5) Bieza_ce uzgadnianie z Wydzialem Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa

Powiatowego zaistnialych zmian wlascicieli gruntow.
6) Wydawanie na prosb? zainteresowanych zaswiadczen o powierzchni gospodarstw

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

gospodarstwa rolnego.
8) Sporz^dzanie wnioskow do refundacji udzielonych przez Wojta ulg ustawowych.
9) Przeprowadzanie kontroli powierzchni podlegaja^cych opodatkowaniu.
10)Kontrola wydatkow poniesionych w przypadku ubiegania si? o zastosowanie ulgi z tyt.

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

11) Udostejmianie informacji zg. z ustawa^ o ochronie danych osobowych.
12) Przygotowywanie projektow uchwal i innych materialow wnoszonych pod obrady Rady

Gminy i jej komisji.
13) Przygotowywanie informacji, analiz niezb?dnych do sporza^dzenia okreslonych odr?bnymi

przepisami sprawozdan fmansowych.
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) Wspolpraca z Agencja^Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
18) Wspolpraca z Kasa^ Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w sprawie aktualizacji

powierzchni gospodarstw rolnych.
19) Wydawanie informacji dotycz^cych oplacania skladki na Fundusz Ubezpieczen

Spolecznych Rolnikow.
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20) Dokonywanie korekt kart ewidencyjnych ubezpieczonych rolnikow.
21) Realizacja wnioskow i zalecen pokontrolnych.

5.6. Stanowisko ds. obslugi kasy.

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Prowadzenie kasy Urz^du Gminy i pozostaiych jednostek organizacyjnych gminy.
2) Prowadzenie ksiajzki drukow scislego zarachowania oraz ewidencji depozytow.
3) Sporza^dzanie na biez^co raportow kasowych.
4) Systematyczne odprowadzanie wplywow z podatkow i oplat na rachunek w banku

obsluguj^cym budzet gminy.
5) Przechowywanie rezerwy kasowej w ramach tzw. pogotowia kasowego

w wysokosci okreslonej zarz^dzeniem Wojta i kierownikow jednostek
organizacyjnych.

6) Wlasciwe zabezpieczanie i przechowywanie dokumentow kasowych i gotowki
w kasie pancernej.

7) Stosowanie wiasciwego zabezpieczania przenoszonej, przewozonej gotowki.
8) Przygotowywanie informacji, analiz niezb^dnych do sporz^dzenia okreslonych

odr^bnymi przepisami sprawozdah fmansowych i budzetowych.
9) Prowadzenie rejestru zamowien publicznych dla wydatkow ponizej 30.000 EURO.
10) Kontrola nad prawidlowa^ ewidencj^ wydatkow ponizej 30.000 EURO na poszczegolnych

stanowiskach pracy.
11) Sporzaxlzanie rocznego sprawozdania do Urz^du Zamowien Publicznych w zakresie

zamowien ponizej 30.000 EURO.
12) Prowadzenie egzekucji naleznosci za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
13) Aktywne uczestnictwo w sporza^dzaniu wnioskow na dofmansowanie zadan

S amorzajio wych.
14) Realizowanie wnioskow i zalecen pokontrolnych.
15) Opracowywanie projektow, planow realizacji przedsi^wzi^c gospodarczych i budzetu

gminy oraz sprawozdawczosci w zakresie pelnionych obowiqzkow.

6. Referat Gospodarki Komunalnej

6.1. 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 organizacji dzialalnosci kontrolnej.
3) Nadzor, dokonywanie ocen realizacji zadan i rozliczanie czasu pracy pracownikow

bezposrednio podleglych.
4) Sprawowanie nadzoru nad prawidlowa^ realizacja_ zadan Gminy dotycza^cych

w szczegolnosci:
1. Zagospodarowania przestrzennego,
2. Zabytkow i miejsc pami^ci narodowej,
3. Gospodarki nieruchomosciami,
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,
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6. Rolnictwa, lowiectwa, ochrony roslin i zwierzajt,
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 porzajiku w gminie,
11. Innych zadan be/d^cych w zakresach czynnosci podleglych pracownikow.

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

6) Kierowanie pracq. Stacji Uzdatniania Wody, Gminna^ Oczyszczalnia^ Sciekow i zwi^zana^
z tymi obiektami infrastruktura_ techniczna^.

7) Nadzor nad sprawami zwi^zanymi 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 porz^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 S^dow.
13)Opracowywanie planow rzeczowo - finansowych i budzetowych, analiz, programow,

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

i wspoldzialanie w tym zakresie z innymi komorkami organizacyjnymi.
15) Egzekucja naleznosci za gospodark? odpadami komunalnymi.
16) Prowadzenie spraw zwi^zanych z realizacja^ Funduszy Soleckich.
17) Przygotowywanie projektow uchwal Rady Gminy oraz odpowiedzi na wnioski

i interpelacje radnych.
18) W zakresie upowaznien udzielonych przez Wqjta, wydawanie decyzji administracyjnych

z zakresu administracji publicznej.
19) Kierowanie realizacjq. inwestycji gminnych i pracami remontowymi organizowanymi

przez Urza^d.
20) Wykonywanie zadan okreslonych w organizacji dzialalnosci kontrolnej, w tym w

sposobie realizacji kontroli zarz^dczej.

6.2. Zastepca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Ewidencja majajku komunalnego gminy, prowadzenie sprawozdawczosci, rejestrow,

analiz oraz innych wymaganych dokumentow w tym zakresie.
2) Prowadzenie wszystkich spraw zwi^zanych ze sprzedaza^ nieruchomosci gminnych,

zamiana^ przej^ciem, dzierzawa^ najmem i nabyciem.
3) Prowadzenie rejestru i innych spraw zwia/anych z uzytkowaniem wieczystym, oplata^

adiacencka^ trwatym zarza^dem.
4) Monitorowanie spraw zwi^zanych z prawem pierwokupu nieruchomosci we wspolpracy z

pracownikiem ds. poboru podatkow i oplat.
5) Koordynowanie wykonywania kontroli wewn^trznej podleglych stanowisk pracy.
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6) Koordynowanie prawidlowej realizacji zadan Gminy dotycza^cych
w szczegolnosci:
1. Zagospodarowania przestrzennego,
2. Zabytkow i miejsc pami^ci narodowej,
3. Gospodarki nieruchomosciami,
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, lowiectwa, ochrony roslin i zwierza/t,
7. Utrzymania drog gminnych oraz zezwolen i oplat 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.

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

8) Koordynowanie spraw zwiajzanych z odbiorem odpadow staiych i nieczystosci piynnych
na terenie gminy.

9) Koordynowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji oraz rozliczen zwiajzanych z
odbiorcami ustug: zaopatrzenia w wod?, odprowadzenia sciekow i odbioru nieczystosci
stalych.

10) Koordynowanie prac porza^dkowych na terenach przeznaczonych do wspolnego
uzytkowania oraz obiektow komunalnych.

11) Koordynowanie prac pracownikow zatrudnionych w ramach robot publicznych.
12) Koordynowanie dzialan osob skierowanych do wykonywania prac wyrokami Sa^dow.
13) Wsparcie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej przy opracowywaniu planow

rzeczowo - finansowych i budzetowych, analiz, programow, informacji i sprawozdan z
zakresu danego referatu.

14) Wspieranie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej przy przygotowywaniu
projektow dochodow i wydatkow do projektu budzetu gminy i wspoldzialanie w tym
zakresie z innymi komorkami organizacyjnymi.

15) Koordynowanie egzekucji naleznosci za gospodark? odpadami komunalnymi.
16) W zakresie upowaznien udzielonych przez Wojta, wydawanie decyzji administracyjnych

z zakresu administracji publicznej.
17) Koordynowanie realizacji inwestycji gminnych i prac remontowych organizowanych

przez Urza^d.
18)Kierowanie referatem i podleglymi pracownikami, jak rowniez ponoszenie

odpowiedzialnosci za caloksztalt zadan wykonywanych przez referat podczas
nieobecnosci Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,

19)Prowadzenie spraw zwiajzanych z realizacji Funduszu Soleckiego.

6.3. 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. Obsluga obiektow zgodnie z instrukcjq. technologiczno -
eksploatacyjna^ oczyszczalni, instrukcjami obslugi poszczegolnych maszyn
i urzajdzen, posiadanq. dokumentacjq. techniczno ruchowa_,
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2. Dbalosc o prawidlowy stan techniczny budynkow, budowli, urza^dzen, estetyk?
obiektow oraz utrzymanie dobrego stanu sanitarnego,

3. Kontrola procesow technologicznych wykazuj^c szczegolna^ dbalosc o efekty
oczyszczania sciekow,

4. Wlasciwa gospodarka odpadami,
5. Monitorowanie jakosci sciekow zgodnie z wymaganiami pozwolenia wodno-

prawnego,
6. Prowadzenie niezb^dnej dokumentacji dotycza^cej w/w obiektow,
7. Prowadzenie dokumentacji pracy, zuzycia paliwa, energii i olejow przez urza^dzenia

spalinowe stanowia^ce wyposazenie,
8. Bieza^ca obsluga i konserwacja gminnych zbiornikow bezodplywowych sciekow

i oczyszczalni przydomowych.
2) Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej:

1. Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym infrastruktury kanalizacyjnej,
2. Kontrola rozdzialu sciekow sanitarnych i wod opadowych.

3) Gminne uj^cie wody:
1. Nadzor nad obsluga^ obiektow zgodnie z instrukcjami obslugi poszczegolnych maszyn

i urza^dzen, posiadana^ dokumentacji techniczno ruchowa^ oraz obowia^zuja^cymi w tym
zakresie przepisami,

2. Dbanie o prawidlowy stan techniczny budynkow, budowli, urza^dzen, estetyk?
obiektow oraz utrzymanie dobrego stanu sanitarnego,

3. Racjonalnie wykorzystywac wszystkie urza^dzenia i obiekty dla prawidlowej
eksploatacji zloza wodonosnego,

4. Systematycznie kontrolowac przebieg procesow technologicznych wykazuja^c
szczegolna^ dbalosc o zapewnienie cia^glych dostaw wody pitnej o wysokich walorach.

4) Roboty publiczne, interwencyjne i inne zwia^zane z ,,obiektami " wymienionymi
w punktach 1 -3:

1. Przygotowywanie dokumentacji prac interwencyjnych i publicznych,
2. Organizowanie prac oraz nadzor nad ich wykonaniem,
3. Szkolenie ogolne i stanowiskowe pracownikow z zakresu bhp.

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

robot z umowa^
3. Monitorowanie poziomu cen nosnikow energii i kosztow uslug,
4. Prowadzenie rejestru kart drogowych oraz rozliczanie materialow eksploatacyjnych

pojazdow.
6) Koordynacja w terenie realizacji inwestycji gminnych i prac remontowych

organizowanych przez Urza^d.
7) Urbanistyka, architektura, budownictwo:

1. Uczestnictwo w opracowywaniu studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec, miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz innych opracowan wymaganych w
przepisach prawnych,

2. Prowadzenie post^powan 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,
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4. Prowadzenie ewidencji nieruchomosci i nadawanie im numerow porzajikowych,
wspolpraca w tym zakresie z kierownikiem USC,

5. Przygotowywanie spraw zwia^zanych z uzbrojeniem terenu pod budownictwo
mieszkaniowe, spoidzielcze, jednorodzinne oraz zagrodowe i udzielanie, w tym
zakresie wskazan we wspolpracy z zastepca^ kierownika referatu gospodarki
komunalnej,

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

7. Przygotowanie opinii o wyrazeniu zgody na zmian? sposobu wykorzystania terenu bez
dokonania inwestycji,

8. Przygotowanie materiaiow dla uzyskania pozwolenia na budow? inwestycji wiasnych,
9. Udzielanie informacji klientom zamierzaja^cym rozpocza^c inwestycje budowlane.

8) Podzialy i rozgraniczenia nieruchomosci.
9) Drogi gminne:

1. Projektowanie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych,
2. Przygotowywanie wnioskow o zmiany w organizacji ruchu drogowego

na drogach nie be^cych we wladaniu gminy,
3. Prowadzenie aktualnego rejestru drog gminnych, przepustow, mostow

zgodnie z wymogami prawa,
4. Nadzor nad bezpieczenstwem i organizacjq. ruchu na drogach i przejazdach

kolejowych oraz dbalosc o ich prawidtowe oznakowanie,
5. Przygotowywanie propozycji w zakresie budowy, remontow drog na
terenie gminy,

6. Naliczanie i prowadzenie rejestru oplat za zaj^cie pasa drogowego oraz
monitorowanie terminowego regulowania naleznosci w porozumieniu
z ksiegowoscia^

7. Koordynowanie opracowania projektu planu rozwoju sieci drog gminnych,
8. Koordynowanie przeprowadzania okresowych (rocznych i pi^cioletnich) kontroli

stanu technicznego drog gminnych i drogowych obiektow inzynierskich, ze
szczegolnym uwzgl^dnieniem ich wplywu na stan bezpieczenstwa ruchu drogowego,

9. Bieza^ca aktualizacja i rzetelne prowadzenie ksi^zek drog gminnych,
10. Prowadzenie dziennika objazdu drog gminnych,
11. Coroczne sporza^dzanie i przekazywanie do O/GDDKiA w Bydgoszczy informacji o

sieci drog publicznych b^da^cych w zarza^dzie Gminy,
12. Weryfikacja i aktualizacja stalej organizacji ruchu na drogach gminnych.

10) Infrastruktura energetyczna:
1. Wspolpraca z Zakladem Energetycznym w zakresie oswietlenia ulicznego

oraz nadzor nad zlecona^konserwacja^, remontami w tym zakresie,
2. Monitorowanie zuzycia energii elektrycznej,
3. Rozliczanie kosztow remontow zleconych ZE,
4. Wspoldzialanie z ZE w zakresie programowania i realizacji infrastruktury

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

5. Rozliczanie kosztow zuzytej energii elektrycznej.

l l ) Inne:
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1. Systematyczne samoksztalcenie w zakresie zagadnieri merytorycznych oraz
znajomosci przepisow prawnych dotycz^cych zakresu obowi^zkow,

2. Aktywne uczestnictwo w sporza^dzaniu wnioskow na dofmansowanie zadari
samorz^dowych,

3. Profesjonalne i niezwloczne zalatwianie zleconych przez przelozonych spraw
klientow gminy,

4. Egzekucja naleznosci za gospodarke^ odpadami komunalnymi,
5. Realizacja zadan z zakresu obronnosci kraju oraz obrony cywilnej na terenie gminy

zleconych przez Wqjta a wynikaja^cych z zakresu obowiajzkow,
6. Wspolpraca z odpowiednimi sluzbami w zakresie kle_sk zywiolowych,
7. Przestrzeganie realizacji zapisow ustawy prawo zamowien publicznych,
8. Realizowanie wnioskow i zalecen pokontrolnych,
9. Opracowywanie projektow, planow realizacji przedsi?wzi?c gospodarczych

i budzetu gminy oraz sprawozdawczosci w zakresie pelnionych obowia_zkow,
10. Wlasciwy dozor powierzonego mienia,
11. Prowadzenie rejestru zgloszonych awarii (koniecznosci naprawy) sieci

wodociajowej, kanalizacji oraz nadzor nad ich realizacja_ w zakresie dotycza^cym
obowi^zkow,

12. Wykonywanie innych prac wymagaja_cych niezwlocznego zalatwienia,
zleconych przez Wqjta lub pracownika przez niego upowaznionego,

13. Merytoryczne opisywanie faktur,
14. Kontrola realizacji prac budowlanych, drogowych oraz innych, ktore wymagaja^

merytorycznego potwierdzenia ich wykonania celem przekazania naleznosci
wykonawcy,

15. Organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami
wojennymi, prowadzenie niezb^dnej dokumentacji,

16. Prowadzenie rejestru zgloszonych awarii (koniecznosci naprawy) oswietlenia
ulicznego, drog gminnych, mienia komunalnego i innych oraz nadzor nad ich
realizacj^ w zakresie dotycza^cym obowia^zkow,

17. Przygotowywanie i przekazywanie na biez^co, w formie elektronicznej,
administratorowi BIP powszechnie dost^pnych informacji b?da_cych w zakresie
obowia^zkow,

18. Podejmowanie dzialan na rzecz poprawienia funkcjonowania Urz^du Gminy przez
usprawnienie organizacji, metod i form pracy.

6.4. Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony srodowiska:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Prowadzenie spraw zwiajzanych z produkcj^ roslinna^ i zwierze^.
2) Sporza^dzanie wnioskow okreslaj^cych zapotrzebowanie na powierzchni? uprawy maku,

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

uprawami.
4) Dzialalnosc informacyjna i wspolpraca oraz koordynacja spraw zwiajzanych

z rozprowadzaniem zwierz^t hodowlanych, materialu siewnego, sadzeniakow, srodkow
ochrony roslin.

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

zakaznych.
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