
7) Wspolpraca z ODR, Izbami Rolniczymi oraz innymi instytucjami pracuja^cymi na rzecz
rolnictwa i obszarow wiejskich, w tym z instytucjami i organizacjami finansuja^cymi
zadania na tych obszarach.

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

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

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

uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsi^wzi^cia.
15)Nadzor i kontrola zadari w zakresie ochrony srodowiska, ochrony przyrody, gospodarki

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

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

17) Przygotowywanie zezwolen 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 b^d^cych wlasnoscia^ gminy.

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

20) Realizacja zadan wynikaja^cych z programu usuwania wyrobow zawieraja^cych azbest.
21) Realizacja zadan wynikaj^cych z programu ochrony srodowiska.
22) Uczestnictwo w opracowywaniu programu zrownowazonego rozwoju gminy i nadzor nad

jego realizacj^.
23) Planowanie i realizacja srodkow budzetu z zakresu ochrony srodowiska.
24) Inicjowanie dzialan edukacyjnych, wychowawczych maj^cych na celu utrzymanie

porz^dku i czystosci w gminie.
25) Opracowywanie decyzji i uzgodnieh dotycza_cych warunkow wykonania przyl^czy

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

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

oczyszczalni sciekow.
28) Kontrola prawidlowosci eksploatacji urza_dzen wymienionych w pkt. 25 oraz weryfikacja

ilosci sciekow dostarczonych do oczyszczalni z iloscia_ zuzytej wody.
29) Terminowe sporza^dzanie sprawozdan.

6.5. Stanowisko ds. zamowien publicznych i pozyskiwania zewn^trznych srodkow
finansowych:

1) Zamowienia publiczne:
1. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla realizowanych inwestycji, remontow

oraz zakupu materialow, opalu, sprz^tu biurowego i uslug zgodnie z ustawa^ prawo
zamowien publicznych w szczegolnosci:
a) szacowanie wartosci zamowienia,
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b) wybor trybu w jakim b^dzie prowadzone postej>owanie,
c) przygotowywanie ogloszen o wszcz^ciu post?powan i wynikach,
d) przygotowywanie w porozumieniu z radca^ prawnym i pracownikami

merytorycznymi projektow specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, umow,
e) porozumiewanie si? z oferentami w celu wyjasnienia wajpliwosci i zapytari do

SIWZ w trakcie trwania postej>owania,
i) przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i protesty wnoszone przez oferentow,

2. Prowadzenie rejestru zamowieri oraz zapewnienie bezpiecznego gromadzenia
informacji na temat przygotowywanych, prowadzonych i realizowanych post^powan
o zamowienie publiczne,

3. Sporza^dzanie okresowych analiz i sprawozdan z realizacji zamowien publicznych,
4. Udzial w pracach komisji przetargowych.

2) Analiza zrodel i pozyskiwanie zewn^trznych srodkow fmansowych na realizacj?
przedsi^wzi^c samorzajiowych (informacja nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie):

1. Pisemna prezentacja zebranych informacji dotycza_cych zrodel finansowania,
partnerow fmansowych oraz ogioszefi o konkursach, naborze wnioskow,

2. Poznawanie zasad wspolpracy z organizacjami i instytucjami, a w szczegolnosci
nawi^zywanie kontaktow i wspoipracy z partnerami opracowuj^cymi projekty
konkursowe,

3. Zbieranie, monitorowanie i analizowanie informacji, jak pozyskiwac srodki krajowe
i zagraniczne,

4. Tworzenie zaiozen i projektow dla wybranych funduszy oraz ocena mozliwosci ich
absorpcji,

5. Weryfikacja poprawnosci przygotowania wnioskow o dofmansowanie pod
wzgl^dem formalnym,

6. Przygotowywanie zal^cznikow i zaswiadczen niezb^dnych dla prawidlowo
przygotowanej aplikacji,

7. Ewidencjonowanie i monitorowanie zgloszonych wnioskow oraz realizowanych
projektow,

8. Prowadzenie dzialalnosci informacyjnej dla mieszkancow, podmiotow gospodarczych,
jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy na temat mechanizmow i
instrumentow finansowych Unii Europejskiej.

3) Koordynowanie realizacji inwestycji gminnych i prac remontowych organizowanych
przez Urzaji

6.6. Stanowisko ds. budownictwa i drog:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Uczestnictwo w opracowywaniu studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania

przestrzennego, miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
innych opracowafi 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.

4) Prowadzenie ewidencji nieruchomosci i nadawanie im numerow porza^dkowych,
wspolpraca w tym zakresie z kierownikiem USC.
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5) Przygotowywanie spraw zwiajzanych z uzbrojeniem terenu pod budownictwo
mieszkaniowe, spoldzielcze, jednorodzinne oraz zagrodowe i udzielanie, w tym zakresie
wskazan we wspolpracy z pracownikiem ds. gospodarki komunalnej.

6) Wspoldzialanie z urz^dami administracji panstwowej i samorza^dowej w zakresie
programowania i realizacji infrastruktury technicznej, zapewniaja^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 budow? inwestycji wlasnych.
9) Udzielanie informacji petentom zamierzaja^cym rozpocza^c inwestycje budowlane.
10)Podzialy i rozgraniczenia nieruchomosci.
11) Projektowanie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych.
12) Przygotowywanie wnioskow o zmiany w organizacji ruchu drogowego

na drogach nie b^da^cych we wladaniu gminy.
13) Prowadzenie aktualnego rejestru drog gminnych, przepustow, mostow

zgodnie z wymogami prawa.
14)Nadzor nad bezpieczeristwem i organizacji ruchu na drogach i przejazdach

kolejowych oraz dbalosc o ich prawidlowe oznakowanie.
15) Przygotowywanie propozycji w zakresie budowy, remontow drog na

terenie gminy.
16)Naliczanie i prowadzenie rejestru oplat za zaj?cie pasa drogowego oraz

monitorowanie terminowego regulowania naleznosci w porozumieniu
z ksi^gowoscia^.

17) Wspolpraca z Zakladem Energetycznym w zakresie oswietlenia ulicznego oraz nadzor
nad zlecona^konserwacja^ remontami w tym zakresie.

18) Monitorowanie zuzycia energii elektrycznej.
19) Rozliczanie kosztow remontow zleconych ZE.
20) Wspoldzialanie z ZE w zakresie programowania i realizacji infrastruktury energetycznej

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

21) Rozliczanie kosztow zuzytej energii elektrycznej.
22) Koordynowanie opracowania projektu planu rozwoju sieci drog gminnych.
23)Koordynowanie przeprowadzania okresowych (rocznych i pie_cioletnich) kontroli stanu

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

24) Bieza^ca aktualizacja i rzetelne prowadzenie ksia^zek drog gminnych.
25) Prowadzenie dziennika objazdu drog gminnych.
26) Coroczne sporza^dzanie i przekazywanie do O/GDDKiA w Bydgoszczy informacji o sieci

drog publicznych b^da^cych w zarzajizie Gminy.
27) Weryfikacja i aktualizacja stalej organizacji ruchu na drogach gminnych.

6.7. Stanowisko ds. gospodarki odpadami:

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

odpadami komunalnymi.
3) Prowadzenie post^powan zmierzaja^cych do wydania decyzji okreslajq.cych wysokosc

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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4) Prowadzenie post^powari w przypadku wpiywu 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 optat.
8) Przyjmowanie wnioskow, naliczanie dodatkow mieszkaniowych i energetycznych oraz

kontrola prawidlowosci wykazanych danych.
9) Naliczanie czynszow najmu lokali komunalnych i sporza^dzanie sprawozdan 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 zapiaty, wynikaja^cych z zakresu
czynnosci.

12) Przeciwdzialanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartosci majajku
pochodz^cego z nielegalnych zrodel.

13) Gospodarka wodno-sciekowa:
- prowadzenie ewidencji korzystaj^cych z sieci wodoci^gowej, kanalizacji
sanitarnej oraz punktu zlewnego sciekow dowozonych,

- prowadzenie rejestru naleznosci i terminowego wnoszenia oplat za pobrana^
wode i odprowadzone scieki,
- monitorowanie jakosci sciekow zgodnie z wymaganiami pozwolenia
wodno-prawnego,
- monitorowanie jakosci wody pitnej,
- przygotowanie materiaiow, wspoldzialanie oraz uczestnictwo w opracowaniu
operatow oraz uzyskania pozwolen wodno-prawnych.

14) Przygotowanie informacji, analiz niezb?dnych do sporza^dzenia 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 ujejtych w niniejszym zakresie, a wymagaja^cych
niezwtocznego zalatwienia.

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

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

20) Przygotowywanie i przekazywanie administratorowi BIP w formic elektronicznej
powszechnie dost^pnych informacji b^da^cych w zakresie obowiajzkow.

21) Realizacja wnioskow i zalecen pokontrolnych.
22) Realizacja zadan z zakresu obronnosci kraju oraz obrony cywilnej na terenie

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

6.8. Wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji ujf cia wody i oczyszczalni sciekow:

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

6.9. Stanowiska nie urzf dnicze:

Do zadari tych stanowisk nalezy podejmowanie dzialari zgodnie z zakresami czynnosci.

7. Samodzielne stanowiska pracy:

7.1. Kierownik USC:
Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:

1) Dokonywanie wpisow w rejestrze stanu cywilnego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2) Sporzajizanie aktow stanu cywilnego - rejestracja urodzeri, malzeristw i zgonow.
3) Zamieszczanie przy aktach stanu cywilnego adnotacji, wzmianek dodatkowych oraz

przypiskow.
4) Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego: sprostowanie, uzupelnienie,

uniewaznienie oraz ustalenie tresci aktu stanu cywilnego.
5) Rejestracja urodzeri, malzenstw i zgonow, ktore nastapily za granica^ i nie zostaly tarn

zarejestrowane.
6) Dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktow stanu cywilnego.
7) Odtwarzanie aktow stanu cywilnego sporza^dzonych za granica^.
8) Przyjmowanie zapewnieri i wydawanie zaswiadczeri stwierdzaja^cych brak okolicznosci

wyla^czaja^cych zawarcie malzeristwa w sposob okreslony w art. 1 §2 i 3 ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuriczy.

9) Udzielanie slubu cywilnego osobom, ktore zgodnie z przepisami przedlozyly wymagane
dokumenty i zglosily swoj zamiar zawarcia zwiajzku maizeriskiego.

10) Przyjmowanie oswiadczeri o wstaj)ieniu w zwia^zek malzeriski oraz oswiadczeri
w sprawie nazwisk malzonkow i ich dzieci.

11) Przyjmowanie oswiadczeri maizonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego
przed zawarciem malzeristwa.

12) Przyjmowanie oswiadczeri o uznaniu ojcostwa.
13) Przyjmowanie oswiadczeri o zmianie imienia lub imion dziecka.
14) Wydawanie odpisow zupelnych, skroconych oraz wieloj^zycznych z rejestru stanu

cywilnego.
15) Wydawanie zaswiadczeri o zdolnosci prawnej do zawarcia malzeristwa za granica^.
16) Wydawanie zaswiadczeri o przyj^tych sakramentach.
17) Wydawanie zaswiadczeri o stanie cywilnym.
18) Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
19) Prowadzenie akt zbiorowych urodzeri, malzeristw i zgonow.
20) Konserwacja i zabezpieczenie ksia_g oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego przed

uszkodzeniem, zniszczeniem, utrata^ oraz przed nieuprawnionym dost^pem
do nich osob trzecich.

21)Przechowywanie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporzajizonych
w formie dokumentu elektronicznego w archiwum urz^du stanu cywilnego.

22) Przekazywanie akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, po
uplywie okresow przechowywania, do wlasciwego archiwum paristwowego.

23) Organizowanie uroczystosci 50-lecia pozycia malzeriskiego i 100-lecia urodzin.
24) Wykonywanie innych czynnosci wynikaja^cych z przepisow prawnych, dotycza^cych

rejestracji stanu cywilnego.
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7.2. Zast^pca kierownik USC:
Do /.adan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:

1) Dokonywanie wpisow w rejestrze stanu cywilnego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2) Sporz^dzanie aktow stanu cywilnego - rejestracja urodzen, malzeristw i zgonow.
3) Zamieszczanie przy aktach stanu cywilnego adnotacji, wzmianek dodatkowych oraz

przypiskow.
4) Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego: sprostowanie, uzupelnienie,

uniewaznienie oraz ustalenie tresci aktu stanu cywilnego.
5) Rejestracja urodzen, maizenstw i zgonow, ktore nastapily za granica^ i nie zostaly tarn

zarejestrowane.
6) Dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktow stanu cywilnego.
7) Odtwarzanie aktow stanu cywilnego sporza^dzonych za granica^.
8) Przyjmowanie zapewnien i wydawanie zaswiadczen stwierdzajq.cych brak okolicznosci

wylq.czaja^cych zawarcie malzenstwa w sposob okreslony w art. 1 §2 i 3 ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuriczy.

9) Udzielanie slubu cywilnego osobom, ktore zgodnie z przepisami przedlozyly wymagane
dokumenty i zglosily swqj zamiar zawarcia zwi^zku malzenskiego.

10) Przyjmowanie oswiadczen o wstapieniu w zwiajzek malzenski oraz oswiadczen
w sprawie nazwisk malzonkow i ich dzieci.

11) Przyjmowanie oswiadczen malzonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego
przed zawarciem malzenstwa.

12) Przyjmowanie oswiadczen o uznaniu ojcostwa.
13) Przyjmowanie oswiadczen o zmianie imienia lub imion dziecka.
14) Wydawanie odpisow zupelnych, skroconych oraz wieloj?zycznych z rejestru stanu

cywilnego.
15) Wydawanie zaswiadczen o zdolnosci prawnej do zawarcia malzehstwa za granica^.
16) Wydawanie zaswiadczen o przyj^tych sakramentach.
17) Wydawanie zaswiadczen o stanie cywilnym.
18) Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
19) Prowadzenie akt zbiorowych urodzen, malzenstw i zgonow.
20) Konserwacja i zabezpieczenie ksi^g oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego przed

uszkodzeniem, zniszczeniem, utrata^ oraz przed nieuprawnionym dost^pem
do nich osob trzecich.

21)Przechowywanie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporza^dzonych
w formic dokumentu elektronicznego w archiwum urz^du stanu cywilnego.

22) Przekazywanie akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, po
uplywie okresow przechowywania, do wlasciwego archiwum panstwowego.

23) Organizowanie uroczystosci 50-lecia pozycia malzenskiego i 100-lecia urodzin.
24) Wykonywanie innych czynnosci wynikaj^cych z przepisow prawnych, dotycza^cych

rejestracji stanu cywilnego.

7.3. Stanowisko ds. ewidencji ludnosci, wydawania dowodow osobistych i
spraw wojskowych:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Przyjmowanie zgloszen pobytu stalego i czasowego.
2) Przyjmowanie zgloszen wymeldowan z pobytu stalego i czasowego.
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3) Przyjmowanie zgloszeri wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej.

4) Wydawanie zaswiadczeri potwierdzaja^cych pobyt staly i czasowy.
5) Udost^pnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkancow oraz rejestru

cudzoziemcow.
6) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych.
7) Przyjmowanie wnioskow o nadanie numeru PESEL.
8) Przyjmowanie wnioskow o wydanie dowodu osobistego.
9) Weryfikacja danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego.
10) Wydawanie dowodow osobistych.
11) Wydawanie zaswiadczen o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
12) Prowadzenie dokumentacji kopert dowodowych.
13)Udostejmianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodow osobistych oraz

dokumentacji zwia^zanej z dowodami osobistymi.
14) Sporza^dzanie rejestru oddzielnie dla kazdego rocznika m^zczyzn i kazdego rocznika

kobiet zamieszkalych na terenie Gminy na potrzeby kwalifikacji wojskowej.
15) Przygotowywanie i przeprowadzanie corocznej kwalifikacji wojskowej osob

zamieszkalych na terenie Gminy.
16) Ustalanie miejsca pobytu osob, ktore nie zglosily si? do kwalifikacji wojskowej.
17) Prowadzenie wykazu osob o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowi^zku

sluzby wojskowej.
18) Stala wspolpraca z WKU oraz Komisjami Lekarskimi.
19) Nakladanie swiadczeri osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
20) Prowadzenie dokumentacji zwia^zanej z akcj^kurierska^na terenie Gminy.
21) Aktualizacja skladu osobowego i pojazdow akcji poslanczej oraz wypelnianie imiennych

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

7.4. Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarz^dzania kryzysowego:

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Przygotowywanie zadan okreslonych dla Gminy w ustawie o zarza^dzaniu kryzysowym.
2) Opracowywanie i aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego.
3) Realizacja zadan zwiajzanych ze stanem kle_ski zywiolowej.
4) Wspoldzialanie z jednostkami i instytucjami w zakresie zapewnienia mieszkahcom

pomocy w sytuacjach kryzysowych.
5) Realizacja zadan zwiqzanych z wykonywaniem zadari przeciwpowodziowych.
6) Opracowanie i uaktualnianie dokumentacji Stalego Dyzuru Wqjta.
7) Tworzenie stalych dyzurow dla potrzeb przekazywania informacji i decyzji.
8) Przekazywanie informacji o zagrozeniach mieszkaricom.
9) Wspolpraca z powiatowym i wojewodzkim centrum zarza^dzania kryzysowego.
10)Znajomosc podstawowych aktow normatywno-prawnych dotycza^cych OC

i wykorzystania ich w pracy.
11) Opracowywanie planow i sporzqxizanie sprawozdan z realizacji zadan OC.
12) Opracowanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
13) Organizowanie szkolen i cwiczen w zakresie powszechnej obronnosci.
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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 prowadzeniem 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 wewne^trznego Urz^du na czas ,,W".
20) Opracowywanie dokumentacji operacyjnej funkcjonowania Gminy w warunkach kryzysu

i wojny.
21) Opracowywanie projektu planu zamierzen obronnych na rok kalendarzowy.
22) Prowadzenie ewidencji inwentarzowej (ksiqzka inwentarzowa, dokumenty przychodow -

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

7.5. Stanowisko ds. kadr i ewidencji dzialalnosci gospodarczej:

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

Osrodka Pomocy Spotecznej, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej i kierownika
Zespolu Obslugi Szkol.

2) Prowadzenie akt osobowych pracownikow robot publicznych, interwencyjnych oraz
dokumentacji pracownikow odbywaj^cych staz oraz 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) Sporza^dzanie protokolow i ustalanie przyczyn wypadkow w pracy.
8) Prowadzenie ZFSS.
9) Organizowanie i ewidencja szkoleri z zakresu p.poz. i bhp, badan lekarskich, wspolpraca

z osoba_ obsluguj^ca_ urzq.d w zakresie bhp.
10) Monitorowanie wymaganych uprawnien pracowniczych do wykonywania prac.
11) Przygotowywanie wnioskow i rozliczenie robot publicznych.
12)Biez^ce sporza^dzanie oraz przesylanie wnioskow dotycza^cych refundacji wynagrodzeri

pracownikow robot publicznych i interwencyjnych.
13) Prowadzenie dokumentacji PFRON.
14) Wspolpraca z organizacjami pozarza^dowymi.
15) Przygotowywanie projektow umow o powierzenie/ wsparcie zadan publicznych.
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.
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22) Prowadzenie spraw ewidencji dzialalnosci gospodarczej i prowadzenie zwi^zanej
z tym dokumentacji.

23) Przyjmowanie i przeksztaicanie wnioskow o wpis do CEIDG na forme dokumentu
elektronicznego.

24) Przygotowywanie projektow oraz wprowadzanie zezwolen na handel napojami
alkoholowymi do CEIDG, prowadzenie ewidencji i wspolpraca z Gminna^ Komisja^
Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych i Patologii Spolecznej w tym zakresie.

25) Przyjmowanie oswiadczen o wartosci sprzedazy napojow alkoholowych.
26) Sprawdzanie wysokosci oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow

alkoholowych, kontrolowanie terminowosci ich uiszczenia.
27) Wspolpraca przy realizacji kontroli zarzajiczej.

7.6. Stanowisko ds. obslugi informatycznej:

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

i konfiguracja sprzetu informatycznego oraz nadzor nad jego prawidlowym dzialaniem.
8) Wykonywanie czynnosci administratora systemow informatycznych.
9) Administrowanie nosnikami z oprogramowaniem oraz kopiami zapasowymi

z wl^czeniem programow uzytkowych.
10) Prowadzenie rejestru programow i ich wersji.
11) Przygotowywanie i bieza_ce uaktualnianie witryny internetowej w formic 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.
14) Prowadzenie rejestru umow zawieranych na poszczegolnych stanowiskach pracy.

7.7. Sekretariat gminy stanowisko ds. obstugi Rady Gminy i jej organow oraz spraw
organizacyjnych Urzf du Gminy w Wagancu:

Do zadah stanowiska w zakresie obstugi Rady nalezy w szczegolnosci:
1) Zapewnienie obslugi organizacyjnej i administracyjnej Rady Gminy i jej Komisji.
2) Prowadzenie rejestru uchwal Rady Gminy, zarz^dzeri Wqjta oraz samorz^du

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

oraz rejestrow wnioskow i opinii komisji Rady.
4) Udostepnianie mieszkancom gminy uchwal Rady Gminy, protokotow posiedzen,

zarzaxlzen, decyzji i postanowieri oraz innych materialow z obrad organow kolegialnych.
5) Czuwanie nad wykonaniem obowia^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:
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1) Prowadzenie spraw korespondencyjnych, przesylek, wplywow specjalnych i
wartosciowych.

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

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

gospodarczych niezb^dnych dla funkcjonowania Urz^du oraz ich magazynowanie
i ewidencjonowanie.

5) Prowadzenie rejestru delegacji.
6) Obsluga central! telefonicznej Urz^du.
7) Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
8) Przygotowywanie materialow okolicznosciowych.
9) Wsparcie w przygotowaniu i organizacji gminnych imprez kulturalnych.

7.8. Stanowisko ds. archiwum:

Do zadari tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
Prowadzenie archiwum Urz^du Gminy i pozostalych jednostek organizacyjnych Gminy
Waganiec:
1) Przyjmowanie uporza^dkowanej dokumentacji archiwalnej do archiwum zakladowego,
2) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
3) Udzielanie wskazowek pracownikom Urz^du Gminy i jednostek organizacyjnych gminy

dotycza^cych zasad porza^dkowania materialow archiwalnych oraz dokumentacji
niearchiwalnej przed przekazaniem do archiwum zakladowego,

4) Udostepnianie dokumentacji zarchiwizowanej w razie koniecznosci zgloszonej przez
pracownikow,

5) Wspolpraca z Archiwum Panstwowym w Toruniu Oddzial we Wloclawku,
6) Utrzymanie w porza^dku pomieszczenia archiwum.

7.9. Animator zaj^c sportowych - instruktor sportu - nie urz^dnicze:
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.

7.10. Stanowisko gospodarcze - nie urz^dnicze: utrzymanie czystosci w pomieszczeniach
Urzedu Gminy, GOPS i ZOS.

8. Pelnomocnicy Wojta:

8.1. Pelnomocnik ds. Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii, Przemocy
w Rodzinie i Patologii Spolecznej.

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

programow dla zmniejszenia ich rozmiarow.
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2) Przygotowanie wspolnie z komisja^ i przedkladanie Wojtowi Gminy projektu Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych oraz projektu
Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii.

3) Bieza^ca koordynacja i realizacja zadan wynikaja^cych z programu profilaktyki.
4) Wspolpraca z instytucjami i organizacjami dzialajq.cymi w sferze profilaktyki i

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

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

alkoholowymi.

8.2. Pelnomocnik ds. informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
Do zadan pelnomocnika nalezy w szczegolnosci:

1) Wspoldzialanie z wlasciwymi jednostkami i komorkami organizacyjnymi Siuzb Ochrony
Pafistwa.

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

3) Zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Urza^d Gminy
w Wagancu przed zaistnialymi zagrozeniami wewn^trznymi i zewn^trznymi.

4) Sprawowanie nadzoru nad sprz^tem informatycznym wykorzystywanym do wytwarzania
informacji niejawnych.

5) Archiwizowanie danych.
6) Przeprowadzanie post?powania sprawdzaja^cego, zwyklego oraz wydawanie lub odmowa

wydania poswiadczenia bezpieczenstwa.
7) Proponowanie osoby na stanowisko kierownika kancelarii tajnej.
8) Nadzorowanie nad prawidlowym funkcjonowaniem kancelarii tajnej.
9) Szkolenie pracownikow Urz^du w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony

danych osobowych.

8.3. Peinomocnik ds. przeciwdzialania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartosci
majutku pochodz^cego z nielegalnych zrodel.

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

finansowego wartosci majajku pochodza^cego z nielegalnych zrodel.
2) Szkolenie pracownikow Urz?du w zakresie przeciwdzialania wprowadzaniu do obrotu

finansowego wartosci majajtku pochodza^cego z nielegalnych zrodel.

IV. Zasady i tryb funkcjonowania Urzgdu 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 stoja^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 miar? swoich mozliwosci czasowych.

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