ZARZĄDZENIE Nr 120/2015
Wójta Gminy Zadzim
z dnia 03 listopada 2015 r.
w sprawie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Zadzimiu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515) zarządzam co następuje:
§ 1. Nadaje się Urzędowi Gminy w Zadzimiu Regulamin Organizacyjny zwany dalej
„Regulaminem”, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Zadzim z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Zadzimiu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wójt Gminy Zadzimiu
(-) Krzysztof Woźniak
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Załącznik do Zarządzenia
Nr 120/2015 Wójta Gminy Zadzim.
z dnia 03.11.2015r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY W ZADZIMIU
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Zadzimiu zwanego dalej „Urzędem” określa:
1/ zadania Urzędu
2/ organizację wewnętrzną Urzędu
3/ zadania kadry kierowniczej
4/ zasady funkcjonowania Urzędu
5/ zadania na poszczególnych stanowiskach pracy
6/ zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw w imieniu Wójta
7/ zadania i zakres kontroli wewnętrznej
8/ tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.
Zadania

Urzędu

§ 2. 1.Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje
zadania z zakresu administracji publicznej, realizuje uchwały Rady Gminy i kieruje
bieżącymi sprawami gminy.
2. Do zadań Urzędu należy w szczególności:
1/ przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania
decyzji i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania
przez organy Gminy innych czynności prawnych,
2/ zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz
załatwiania skarg i wniosków,
3/ przygotowywanie do uchwalania i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów
organów Gminy,
4/ zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Gminy,
posiedzeń jej Komisji oraz zapewnienie innych potrzeb Rady Gminy wynikających
z nałożonych zadań,
5/ prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu
w siedzibie Urzędu,
6/ prowadzenie obsługi administracyjno-księgowej jednostek organizacyjnych Gminy.
Organizacja wewnętrzna Urzędu
§ 3. 1. Urząd jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Pracownicy są zatrudnieni w Urzędzie na podstawie umowy o pracę na stanowiskach
inspektorów, podinspektorów, referentów, młodszych referentów w zależności
od posiadanego wykształcenia i stażu pracy.
§ 4. 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy zwany dalej „Wójtem”.
2. Wójt wykonuje czynności pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Wójt jest zatrudniony w Urzędzie na podstawie wyboru w wyborach powszechnych.
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4. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy kierowników referatów.
§ 5. 1. Urząd ma strukturę referatową.
2. Referatami kierują i organizują pracę kierownicy referatów.
3. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:
1/ Referat Inwestycyjno-Komunalny
2/ Referat Finansowo-Podatkowy
3/ Referat Administracji i Promocji
i samodzielne stanowiska :
1/ Zastępca Wójta
2/ Sekretarz Gminy
3/ Skarbnik Gminy
4/ Kierownik USC
5/ Inspektor ds. kadr i oświaty
6/ Sekretarka,
7/ Pomoc administracyjna.
4. Wewnątrz referatów tworzy się wyłącznie stanowiska pracy.
5. Szczegółową strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
§ 6. W Urzędzie tworzy się stanowiska obsługi, które są nadzorowane przez urzędników
zgodnie z posiadanym zakresem ich kompetencji.
Zadania kadry kierowniczej
§ 7. W skład kadry kierowniczej Urzędu wchodzą:
1/ Wójt,
2/ Zastępca Wójta – zatrudnienie w Urzędzie na podstawie powołania przez Wójta,
2/ Sekretarz Gminy zatrudniony w Urzędzie na podstawie umowy o pracę,
3/ Skarbnik Gminy zatrudniony w Urzędzie
na podstawie powołania przez Radę Gminy,
4/ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
5/Kierownik Referatu Inwestycyjno komunalnego,
6/ Kierownik Referatu Administracji i Promocji,
7/ Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego
.
§ 8. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2/ wykonywanie uchwał Rady Gminy i zadań Gminy określonych przepisami prawa,
3/ do zadań Wójta należy w szczególności:
a/ zatwierdzanie przygotowanych projektów uchwał Rady Gminy,
b/ określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,
c/ gospodarowanie mieniem komunalnym,
d/ wykonywanie budżetu Gminy,
e/ koordynowanie pracy kadry kierowniczej i samodzielnych stanowisk pracy,
f/ podpisywanie przygotowanych projektów decyzji z zakresu administracji publicznej
oraz korespondencji wychodzącej z Urzędu,
g/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
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h/ ustalanie regulaminów i instrukcji obowiązujących w Urzędzie,
i/ zatwierdzanie projektu planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie
i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
j/ zarządzanie ewakuacji w sytuacjach zagrożenia dla życia ludzi lub mienia.
k/ pełnienie nadzoru nad:
- prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw
- właściwym przygotowywaniem pism, decyzji, umów i projektów aktów prawnych
- przestrzeganiem tajemnicy służbowej,
- przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków i listów mieszkańców.
§ 9. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
§ 10. Do zadań Zastępcy Wójta należy:
1/ Zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności w Urzędzie Gminy,
2/ Wykonywanie wszystkich zadań zastrzeżonych dla kompetencji Wójta w razie jego nieobecności
lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji,
3) Zastępca Wójta wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności,
udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta.
4/ Nadzór w przypadku nieobecności Wójta nad realizacją zamówień publicznych.
5/ Pełnienie nadzoru w zastępstwie Wójta nad zadaniami i projektami inwestycyjnymi.
6/ Nadzór nad funkcjonowaniem oświaty w gminie.
7/ Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7/ Pełnienie nadzoru nad:
- prawidłowym i terminowym załatwieniem spraw urzędowych,
- przestrzeganiem tajemnicy służbowej.
§ 11. Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:
1/ wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy,
2/ pełnienie nadzoru nad:
a/ prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw,
b/ właściwym przygotowywaniem pism, decyzji i projektów aktów prawnych
c/ przestrzeganiem tajemnicy służbowej,
d/ organizacją pracy w Urzędzie
3/ przyjmowanie i załatwianiem skarg, wniosków i listów mieszkańców,
- przygotowywanie odpowiedzi, przekazywanie według właściwości,
4/ prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadry w Urzędzie,
5/ pełnienie nadzoru nad właściwym gromadzeniem i przechowywaniem dokumentów
w Urzędzie,
6/ opracowywanie projektów regulaminów i instrukcji ustalanych przez Wójta za wyjątkiem
spraw należących do zakresu zadań Skarbnika Gminy,
7/ zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Zastępcy Wójta w Urzędzie
Gminy,
8/ podejmowanie działań i nadzór w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych
pochodzących z funduszy unijnych, programów bilateralnych itp.
9/ nadzór nad oceną pracowników,
10/ wykonywanie zadań urzędnika wyborczego w wyborach samorządowych,
parlamentarnych, prezydenckich oraz w referendach krajowych i lokalnych,
11/ nadzór nad wykonaniem interpelacji radnych.
12/ prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,
13/ nadzór nad promocją gminy,
14/ nadzór nad wykonywaniem postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
15/ nadzór nad realizacją i wykonaniem warunków umów w zakresie telefonii stacjonarnej
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i komórkowej Urzędu Gminy,
16/ nadzór oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w urzędzie gminy,
17/ przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy, których
zadaniem jest:
a/ badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa,
b/ ustalanie przyczyn i skutków nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych
za powstałe nieprawidłowości,
c/ wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidację stwierdzonych
nieprawidłowości,
18/ nadzór nad załatwianiem spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
oraz udziałem w pracach wspólnoty mieszkaniowej,
19/ nadzorowanie spraw związanych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
20/ wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta.
21/ Zastępowanie Kierownika USC w zakresie:
- prawa o aktach stanu cywilnego,
- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- zgromadzeń, zbiórek publicznych i bezpieczeństwa imprez masowych.
§ 12. Do zadań Skarbnika Gminy
należy w szczególności:
1/ pełnienie obowiązków głównego księgowego budżetu gminy
2/ pełnienie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości gminy,
3/ pełnienie nadzoru nad zadaniami finansowymi gminy,
4/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym,
6/ dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych,
7/ kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań
pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty
8/ opracowywanie projektu budżetu gminy na dany rok kalendarzowy,
9/ dokonywanie analizy wykonania budżetu Gminy i bieżące informowanie Wójta o stopniu
jego realizacji,
10/ prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie opłat, podatków, opłaty skarbowej, opłaty
administracyjnej i prawidłowości dokumentowania czynności mających wpływ
na powstanie zobowiązań i należności pieniężnych,
11/ kontrola umów w sprawach dostaw, robót i usług pod względem finansowym,
12/ opracowywanie projektów instrukcji finansowych prawem przewidzianych,
13/ nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
14/ wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości
i finansów publicznych.
§ 13.

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
W zakresie prawa o aktach stanu cywilnego:
1/ przyjmowanie dokumentów i oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
2/ przyjmowanie oświadczeń w sprawie uznania dziecka, w sprawie nazwisk,
3/ sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów i wydawanie odpisów z tych aktów,
4/ wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie prawa o aktach stanu cywilnego
5/ nanoszenie przypisków pod aktami stanu cywilnego na podstawie otrzymanych
zawiadomień,
6/ wydawanie zaświadczeń przewidzianych prawem o aktach stanu cywilnego,
7/ prowadzenie i przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, prowadzenie archiwum stanu
cywilnego,
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8/ sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie ruchu naturalnego ludności.
9/ wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zmiany imienia i nazwiska.
W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
1/ prowadzenie w systemie informatycznym i na kartach papierowych ewidencji
mieszkańców gminy w formie zbiorów:
a/ stałych mieszkańców
b/ byłych mieszkańców
c/ osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
d/ pobyt trwający do 2 miesięcy
2/ prowadzenie danych osobowych PESEL
3/ bezzwłoczna aktualizacja każdej zmiany danych osobowych
4/ przyjmowanie zgłoszeń w sprawach zameldowania i wymeldowania oraz zameldowanie
i wymeldowanie przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i jej miejsca pobytu
5/ prowadzenie wspólnie z Policją kontroli wykonania obowiązku meldunkowego
6/ prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji
dotyczących wymeldowania z pobytu stałego
7/ występowanie o nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności
8/ przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i przekazywanie w formie
dokumentu elektronicznego do wytwórcy dowodów osobistych
9/ odbieranie z Komendy Powiatowej Policji wytworzonych dowodów osobistych i ich
przekazywanie wnioskodawcom
10/ prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
11/ przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego
12/ wydawanie na wniosek odpisów przetworzonych danych ze zbioru PESEL, zbiorów
meldunkowych i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
13/ prowadzenie rejestru wyborców na platformie elektronicznej
14/ kwartalne przekazywanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego
15/ przygotowywanie projektów decyzji o wpisaniu do Rejestru Wyborców.
W zakresie zgromadzeń, zbiórek publicznych i bezpieczeństwa imprez masowych:
1/ przyjmowanie zawiadomień o zamiarze odbycia zgromadzenia, podjęcie działań w celu
zapewnienia ochrony policyjnej, branie udziału jako przedstawiciel Wójta
w zgromadzeniach,
2/ podejmowanie działań w celu rozwiązania zgromadzenia w przypadku gdy przebieg
zgromadzenia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach lub
narusza przepisy ustawy,
3/ przygotowywanie projektów decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego,
4/ przyjmowanie wniosków i przygotowywanie projektów zezwoleń na zorganizowanie
imprezy masowej,
5/ przygotowywanie projektów pozwoleń i cofania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki
publicznej na terenie gminy,
6/ przyjmowanie informacji o wynikach zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych ofiar,
7/ prowadzenie współpracy z administracją związków wyznaniowych i kościołów.
§ 14. 1. Do zadań Kierownika Referatu Inwestycyjno-Komunalnego należy wykonywanie
następujących zadań:
1/ przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Referatu
2/ pełnienie nadzoru w Referacie nad:
a/ prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw
b/ właściwym przygotowywaniem pism, decyzji i projektów aktów prawnych
c/ przestrzeganiem tajemnicy służbowej
d/ organizacją pracy w Referacie
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3/ monitorowanie stanu środowiska w gminie i w gminach sąsiednich,
4/ przygotowywanie informacji o środowisku,
5/ prowadzenie prac związanych z uchwalaniem programu gospodarki odpadami w gminie
oraz jego realizacji,
6/ czuwanie nad realizacją zadań inwestycyjnych,
7/ ocenianie projektów inwestycyjnych,
8/ nadzorowanie prawidłowości wydawanych decyzji:
a/ o warunkach zabudowy,
b/ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
9/ ocenianie pracowników w Referacie,
10/ Koordynowanie i konsultowanie spraw z zakresu Zamówień Publicznych dla potrzeb Urzędu
Gminy Zadzim w szczególności: przygotowanie planu zamówień publicznych, prowadzenie
rejestru zamówień publicznych w zakresie referatu, przeprowadzanie przetargów dla potrzeb
Urzędu Gminy, prowadzenie rejestru umów zawartych na podstawie przetargów, przekazywanie
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdań oraz zawiadamianie Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego z wolnej ręki i innych pozostałych
trybów. Przekazywanie do ogłoszenia zamówień publicznych zgodnie z wymogami Prawa
Zamówień Publicznych lub Regulaminem.
11/ prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnymi:
a/ kompletowanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich zadania
inwestycyjnego
b/ opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie
określonego zadania
c/ organizowanie odbiorów technicznych zadania i gromadzenie dokumentacji w tym
zakresie
d/ sporządzanie wniosków na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu
państwa i funduszy unijnych.
12/ prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska
a/ przygotowywanie projektów opinii i przyjmowanie zgłoszeń w zakresie prac
geologicznych,
b/ opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w zakresie
powierzonych spraw,
c/ współuczestniczenie w procesie przygotowywania projektów przestrzennego
zagospodarowania gminy w zakresie wyznaczania obszarów bezpośrednio i pośrednio
zagrożonych powodzią oraz suszą,
d/ przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
13/ nadzorowanie zgłoszonych interpelacji z zakresu działania referatu,
14/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, zieleni wiejskiej, prowadzenie
współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Przyrody, Ochrony Zabytków,
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz środowiska i ochrony przyrody – przygotowywanie decyzji o wycięciu drzew,
15/ monitorowanie projektów zgodnie z umowami po wykonaniu dofinansowania inwestycji.
§ 15 . Do zadań Kierownika Referatu Administracji i Promocji należy w szczególności:
1/ nadzór nad pracą referatu,
2/ przygotowywanie informacji dla prasy, radia i telewizji na temat działalności Wójta
i Urzędu,
3/ zbieranie i przechowywanie wycinków prasowych dotyczących działalności Wójta
i podległych jednostek organizacyjnych,
4/ prowadzenie prenumeraty dzienników i czasopism,
5/ przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji publicznej,
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6/ aktualizowanie informacji wywieszanych na tablicy informacyjnej Urzędu oraz dbanie
o jej estetyczny wygląd,
7/ dbanie o estetyczny wygląd miejsca przeznaczonego dla interesantów oczekujących
na przyjęcie przez Wójta,
8/ ocena pracowników w Referacie,
9/ redagowanie oraz prowadzenie prac związanych z wydawaniem gazetki gminnej
„Nasze Wieści”,
10/ organizowanie prac związanych z przygotowaniem uroczystości gminnych,
11/ współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie promocji gminy.
12/ pełnienie nadzoru nad pracą Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności
statutowej, prowadzenie bieżącej współpracy z Kierownikiem biblioteki,
13/ dokonywanie zapotrzebowań na materiały biurowe i sprzęt biurowy dla potrzeb urzędu,
14/ prowadzenie ewidencji materiałów i sprzętu biurowego.
W zakresie ochrony zdrowia:
1/ obsługa Rady Społecznej SP ZOZ, prowadzenie współpracy z Kierownikiem Zakładu
Opieki Zdrowotnej w zakresie realizacji zadań statutowych Zakładu,
2/ przygotowywanie posiedzeń Rady Społecznej SP ZOZ,
3/ nadzorowanie realizacji programów profilaktyki zdrowotnej finansowanych z budżetu
gminy,
4/ prowadzenie spraw z zakresu oświaty sanitarnej,
§ 16. Do zadań Kierownika Referatu Finansowo- Podatkowego
1/ zastępowanie Skarbnika Gminy,
2/ zapewnienie należytej organizacji pracy i nadzór nad realizacją zadań w Referacie,
3/ kierowanie działalnością Referatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi
Wójta,
4/ ocena pracowników w Referacie,
5/ współtworzenie ze Skarbnikiem Gminy, budżetu gminy i nadzorowanie jego realizacji,
6/ współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej z innymi stanowiskami
finansowo-księgowymi, kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych i innymi
uprawnionymi podmiotami,
7/ dekretacja i weryfikacja dokumentów księgowych,
8/ prowadzenie rejestru dokumentów księgowych dla Referatu,
9/ nadzorowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
10/ prowadzenie rejestru i planu zamówień publicznych dla Referatu,
11/ pełnienie nadzoru nad:
- zadaniami finansowymi Urzędu Gminy,
- prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw,
- właściwym przygotowaniem pism, decyzji, umów i projektów aktów prawnych.
§ 17. Do zadań inspektora ds. kadr i oświaty należy w szczególności:
W zakresie oświaty:
1/ sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie statystyki oświatowej i informacji
dla potrzeb Kuratorium Oświaty,
2/ przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie sieci szkół w gminie
i polityki oświatowej gminy,
3/ opracowywanie projektów zarządzeń Wójta w zakresie funkcjonowania oświaty
dotyczących m.in. regulaminów konkursów na stanowiska dyrektorów szkół,
konkursów i projektów organizowanych pod patronatem Wójta, regulaminów nagród
Wójta,
4/ organizowanie postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
5/ organizowanie konkursów na dyrektorów szkół,
6/ gromadzenie i przechowywanie arkuszy organizacyjnych szkół i dokumentów
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dotyczących funkcjonowania szkół,
7/ sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie funkcjonowania szkół,
8/ prowadzenie spraw z zakresu innych zadań gminy określonych w ustawie Karta
Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty,
9/ przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianego pracownika dla pracodawców,
10/ prowadzenie spraw związanych ze stypendiami za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
W zakresie spraw kadrowych:
1/ prowadzenie spraw związanych z awansowaniem, nagradzaniem i karaniem
pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej
Biblioteki Publicznej i szkół ,
2/ prowadzenie teczek akt osobowych dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej i szkół,
3/ przygotowywanie dokumentów do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
z pracownikami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej
Biblioteki Publicznej i szkół,
4/ prowadzenie dokumentacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
5/ prowadzenie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót
publicznych, prac interwencyjnych, stażu pracowniczego, prac społecznie użytecznych,
6/ prowadzenie spraw z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu,
7/ nadzorowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników z zakresu BHP i innych
prawem wymaganych.
8/ sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia pracowników,
9/ przygotowywanie umów-zleceń na usługi świadczone przez osoby fizyczne na rzecz
gminy,
10/ przygotowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
11/ zawieranie umów ze szkołami na odbywanie w Urzędzie Gminy niepłatnych praktyk
uczniowskich i studenckich,
12/ prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu,
13/ zbieranie oświadczeń o działalności gospodarczej od pracowników Urzędu,
14/ przygotowywanie wniosków o refundację środków w ramach umów z Powiatowym
Urzędem Pracy,
15/ prowadzenie kartotek pobranych przez pracowników pożyczek z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.

Zasady funkcjonowania Urzędu
§ 18. 1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu przypisanych im obowiązków i zadań działają
na podstawie i w granicach prawa, i są obowiązani do ścisłego jego przestrzegania.
2. Pracownicy Urzędu przygotowują projekty załatwianych spraw i ponoszą
odpowiedzialność za:
1/ dokładną znajomość i stosowanie przepisów prawnych oraz otrzymywanych
wytycznych od Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy , Skarbnika Gminy, Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
2/ przestrzeganie terminów załatwianych spraw,
3/ należyte ewidencjonowanie i przechowywanie akt, zbiorów zarządzeń, rejestrów,
zbioru przepisów prawa miejscowego,
4/ dokładanie należytej staranności przy rozpatrywaniu sprawy i przygotowywaniu
projektów pism kończących sprawę.
3
3. Pracownicy Urzędu ponoszą odpowiedzialność służbową przed Wójtem.
4. Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają zakresy
czynności.
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§ 19. Czynności kancelaryjne w Urzędzie, obieg korespondencji i dokumentów urzędowych,
zasady archiwizowania dokumentów określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
§ 20. Prawa i obowiązki pracodawcy, pracowników, obowiązki dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy, informacje o karach, organizację i czas pracy w Urzędzie, terminy
i miejsce wypłaty wynagrodzenia określa regulamin pracy ustalony przez Wójta w drodze
zarządzenia.
§ 21. Stanowiska pracy bezpośrednio podległe pod Sekretarza Gminy:
1/ sekretarka
2/ pomoc administracyjna.
§ 22. Do zadań sekretarki należy:
1/ przyjmowanie, rejestrowanie korespondencji wpływającej do urzędu oraz jej wysyłanie
na zewnątrz,
2/ przyjmowanie i wysyłanie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej,
3/ obsługa urządzeń biurowych,
4/ przekazywanie Wójtowi zarejestrowanej i opatrzonej datą korespondencji,
5/ przekazywanie pracownikom zadekretowanej korespondencji,
6/ prowadzenie książek nadawczych Urzędu,
7/ przekazywanie Wójtowi kompletnych spraw ze stanowisk pracy do podpisu,
8/ organizowanie przyjmowania interesantów przez Wójta,
9/ odbieranie z Urzędu Pocztowego przesyłek poleconych i zwykłych,
10/ organizowanie przyjęć przez Wójta delegacji i gości spoza gminy,
11/ dokonywanie niezbędnych zamówień na potrzeby obsługi gości, delegacji i zebrań,
12/ organizowanie wyjazdów Wójta na zebrania wiejskie, spotkania, konferencje,
szkolenia,
13/ prowadzenie książki kontroli Urzędu i jej przechowywanie,
14/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
15/ prowadzenie rejestru pism sądowych,
16/ prowadzenie rejestru pieczęci używanych w Urzędzie i w gminnych jednostkach
organizacyjnych,
27/ dbanie o estetyczny wygląd sekretariatu i gabinetu Wójta,
§ 23. Do zadań pomocy administracyjnej należy:
1/ obsługa urządzeń biurowych
2/ pomoc w przygotowaniu korespondencji do wysłania ( kopertowanie, adresowanie ),
3/ dostarczanie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
4/ przygotowywanie dokumentacji urzędowej do przekazania do archiwum.
5/ pomoc w pracach przygotowawczych do uroczystości gminnych
Zadania na poszczególnych stanowiskach pracy
§ 24. W skład Referatu Inwestycyjno-Komunalnego wchodzą następujące stanowiska
pracy:
1/ podinspektor ds. drogownictwa
2/ podinspektor ds. planowania przestrzennego, wydawania zezwoleń i mienia
komunalnego
3/ kierowca samochodu ciężarowego
4/ mechanik specjalista
5/ konserwator stacji uzdatniania wody
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6 / konserwator oczyszczalni ścieków
7/ konserwator w punkcie zbiorczym zwłok zwierzęcych
8/ robotnik gospodarczy - palacz
9/ robotnik gospodarczy przy robotach publicznych
10/ robotnik gospodarczy przy pracach interwencyjnych
§ 25. Do zadań podinspektora ds. drogownictwa należy w szczególności:
1/ współuczestniczenie w procesie przygotowywania projektów planów przestrzennego
zagospodarowania gminy w zakresie wyznaczania obszarów bezpośrednio i pośrednio
zagrożonych powodzią lub suszą,
2/ prowadzenie i rozliczanie kart pracy samochodów będących na wyposażeniu Urzędu,
3/ wykonywanie obowiązków kierowcy samochodu osobowego i dostawczego,
4/ prowadzenie ewidencji dróg gminnych, przepustów, obiektów mostowych
ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5/ prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem i pozbawianiem dróg kategorii drogi
gminnej,
6/ opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia przebiegu dróg
gminnych,
7/ prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem,
oznakowaniem i ochroną dróg gminnych, a w tym:
a/ przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie zajęcia pasa
drogowego lub przywrócenia do stanu pierwotnego,
b/ pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego,
c/ wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów,
d/ dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
8/ prowadzenie współpracy z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich w zakresie ich
utrzymania na terenie gminy oraz prac związanych z budową i utrzymaniem skrzyżowań
dróg gminnych z tymi drogami,
9/ prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg rolniczych.
10/ prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg gminnych, a w tym:
a/ utrzymanie zieleni przydrożnej,
b/ koordynowanie robót w pasie przydrożnym,
11/ coroczne monitorowanie projektów zgodnie z umowami po wykonaniu dofinansowania
inwestycji,
12/ dokonywanie przeglądów gwarancyjnych dróg.
W zakresie spraw komunalnych:
1/ pełnienie nadzoru nad zapewnieniem mieszkańcom ciągłej dostawy wody do celów
bytowo gospodarczych,
2/ pełnienie nadzoru w zakresie jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
komunalnych gminy,
3/ zawieranie umów z mieszkańcami o dostawę wody i prowadzenie kontroli ich wykonania,
4/ sporządzanie kwartalnych analiz w zakresie jakości dostarczanej wody, kosztów jej
produkcji, szczelności poszczególnych sieci wodociągowych,
5/ sporządzanie analiz finansowych dla potrzeb ustalenia ceny 1 m³ wody i ścieków,
6/ pełnienie nadzoru nad pracą konserwatorów stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
7/ zapewnienie bieżącej konserwacji i remontów budynków stacji uzdatniania wody
i oczyszczalni ścieków,
8/ organizowanie prac związanych z usuwaniem awarii sieci wodociągowej i kolektora
sanitarnego,
9/ prowadzenie książek stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i rejestru awarii,
10/ prowadzenie prac związanych z budową nowych przyłączy wodociągowych,
11/ kontrolowanie i rozliczanie opłat za pobór energii elektrycznej w stacjach uzdatniania wody
i oczyszczalni ścieków,
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12/ zapewnienie funkcjonowania awaryjnych ujęć wody dla mieszkańców,
13/ przygotowywanie kwartalnych odczytów poboru wody.
14/ nadzorowanie prac związanych z opróżnianiem zbiorników na odpady,
15/ podejmowanie działań na rzecz ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami
oraz niewłaściwą i nadmierną eksploatacją,
16/ nadzorowanie prac w zakresie bieżących remontów, konserwacji obiektów i urządzeń
przeznaczonych na potrzeby gospodarki odpadami,
17/ utrzymanie skwerków, placów zieleni i przystanków PKS,
18/ nadzór nad pracownikami robót publicznych, prac interwencyjnych, bezrobotnymi
pracującymi w ramach prac społecznie użytecznych oraz osobami skierowanymi
przez sąd do odróbki zasądzonych prac:
a/ organizacja pracy ( podział na grupy, plan robót do wykonania, zorganizowanie
dowozu pracowników na miejsce pracy)
b/zabezpieczenie pracowników w niezbędną odzież roboczą
c/ wyposażenie pracowników w sprzęt do pracy
d/ rozliczanie pracowników z przydzielonej odzieży i sprzętu oraz rozliczanie czasu
pracy (ze zwróceniem szczególnej uwagi na nadgodziny)
e/ zapewnienie warunków BHP na stanowiskach pracy .
§ 26. 1. Do zadań podinspektora ds. planowania przestrzennego, wydawania zezwoleń i mienia
komunalnego należy w szczególności:
W zakresie planowania przestrzennego:
1/ organizowanie prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy,
2/ przyjmowanie wniosków i uwag do projektów studium i planów przestrzennego
zagospodarowania gminy,
3/ występowanie do Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie
projektów planów i oceny aktualności planów przestrzennego zagospodarowania gminy,
4/ dokonywanie oceny aktualności studium i planów przestrzennego zagospodarowania gminy,
5/ prowadzenie spraw związanych z pobieraniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu przestrzennego zagospodarowania
gminy,
6/ prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu obniżenia wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
7/ prowadzenie ewidencji planów zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym również
nieobowiązujących,
8/ prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie planów miejscowego zagospodarowania gminy,
9/ opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub nadzorowanie prac związanych
ze sporządzeniem takiego projektu przez osobę uprawnioną,
10/ zlecenie osobom uprawnionym sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
11/ prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustalonym wzorem,
12/ przygotowywanie wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
13/ przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w zakresie podziału nieruchomości.
14/ nadawanie numerów porządkowych posesji w gminie w porozumieniu z Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego.
W zakresie mienia komunalnego:
1/ prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
2/ prowadzenie spraw związanych z nabyciem i zbyciem mienia komunalnego,
3/ przygotowywanie dokumentów sprzedaży lokalu mieszkalnego,
4/ przyjmowanie wniosków w sprawach przydziału i zakupu lokalu

12

mieszkalnego, opracowywanie projektów umów najmu lokalu mieszkalnego,
5/ udział w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej z uwagi na zarządzanie przez gminę lokalem
mieszkaniowym,
6/ organizowanie i nadzorowanie prac określonych w programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy,
7/ analiza i przygotowywanie projektów zmian stawek czynszu i opłat eksploatacyjnych
za lokale mieszkalne i lokale socjalne,
8/ przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy,
9/ prowadzenie postępowania w zakresie ściągania należnych opłat,
10/ prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem mienia komunalnego,
11/ nadzór nad zaopatrzeniem w opał lokali użytkowych znajdujących się budynku SP ZOZ w Zadzimiu
12/ aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
W zakresie wydawania zezwoleń:
1/ kompletowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
prowadzenie współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w tym zakresie, egzekwowanie należnych kwot za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych,
2/ prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie
zaświadczeń,
3/ prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. „
§ 27. Do zadań kierowcy samochodu ciężarowego należy:
1/ wykonywanie przejazdów samochodami będącymi własnością gminy, na podstawie zleceń
wyjazdu wystawionych przez upoważnionego pracownika Urzędu ,
2/ obsługa i wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką będącą własnością gminy,
a w okresie zimowym odśnieżanie dróg i placów gminnych
3/ dbałość o stan techniczny pojazdów oddanych do użytkowania,
4/ dokonywanie codziennych przeglądów stanu technicznego sprzętu i informowanie na bieżąco
odpowiedzialnego pracownika Urzędu,
5/ wykonywanie bieżącej konserwacji drobnych napraw możliwych do wykonania we własnym
zakresie i przy użyciu sprzętu będącego własnością gminy,
6/ pobieranie i rozliczanie się z kart drogowych pojazdów,
7/ dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego pojazdów,
8/ wykonywanie innych doraźnie zleconych prac remontowo-gospodarczych przez
uprawnionego pracownika,
9/ dbanie o stan techniczny, przygotowywanie do wyjazdów codziennych (przeglądy, uzupełnianie
paliwa, olejów, płynów) oraz dbanie o stan estetyczny (czystość wewnątrz i na zewnątrz)
samochodu służbowego marki Skoda Oktawia , sporządzanie notatek na wypadek uszkodzeń,
wyjazd i wjazd do garażu.
§ 28. 1. Do zadań mechanika specjalisty należy w szczególności:
1/ nadzorowanie pracy wykonywanej przez pracowników obsługi (robotników
gospodarczych i kierowcę samochodu ciężarowego),
2/ prowadzenie ewidencji wykonywanej pracy przez w/w pracowników obsługi,
3/ nadzorowanie pracy przy usuwaniu awarii wodociągowych,
4/ wykonywanie przejazdów samochodami będącymi własnością gminy, na podstawie
zleceń wyjazdu wystawionych przez upoważnionego pracownika Urzędu ,
5/ obsługa i wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką będącą własnością gminy,
a w okresie zimowym odśnieżanie dróg i placów gminnych
6/ dbałość o stan techniczny pojazdów oddanych do użytkowania,
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7/ dokonywanie codziennych przeglądów stanu technicznego sprzętu i informowanie
na bieżąco odpowiedzialnego pracownika Urzędu,
8/ wykonywanie bieżącej konserwacji drobnych napraw możliwych do wykonania
we własnym zakresie i przy użyciu sprzętu będącego własnością gminy,
9/ pobieranie i rozliczanie się z kart drogowych pojazdów,
10/ dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego pojazdów,
11/ wykonywanie innych doraźnie zleconych prac remontowo-gospodarczych przez
uprawnionego pracownika.
§ 29. Do zadań konserwatora stacji uzdatniania wody należy:
1/ prowadzenie konserwacji i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń
wodociągowych;
2/ dokonywanie bieżących – podstawowych napraw urządzeń lub uczestniczenie w ich
naprawie;
3/ utrzymywanie porządku i właściwego stanu sanitarno-higienicznego na terenie stacji
wodociągowej;
4/ niezwłoczne powiadomienie o zaistniałych awariach wodociągu;
5/ prowadzenie kontroli poboru wody oraz prowadzenie sprzedaży wody;
6/ dokonywanie odczytów wodomierzy u odbiorców wody (raz na kwartał);
7/ przestrzeganie zasad prawidłowego funkcjonowania wodociągu, a zwłaszcza
parametrów prawidłowej pracy urządzeń wodociągu;
8/ prowadzenie rejestru czasu pracy i przedkładanie go do rozliczenia raz na miesiąc;
9/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.
10/ dwukrotna obecność w ciągu dnia w miejscu pracy, w tym obowiązkowo w godzinach
od 8.00 do 9.00
§ 30. Do zadań konserwatora oczyszczalni ścieków należy:
1/ utrzymanie nadzoru technicznego nad oczyszczalnią ścieków i siecią kanalizacyjną;
2/ prowadzenie prac obsługi codziennej, tj. przeglądy urządzeń oczyszczalni i sieci
kanalizacyjnej, utrzymanie właściwych parametrów pracy urządzeń;
3/ utrzymanie porządku i właściwego stanu sanitarno-higienicznego na terenie oczyszczalni;
4/ nadzór nad utrzymaniem ciągłości uzdatniania ścieków do właściwych parametrów
fizyko-chemicznych w zakresie wydajności oczyszczalni;
5/ dokonywanie bieżących prac i napraw konserwacyjnych oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej;
6/ dokonywanie wymiany i napraw uszkodzonych urządzeń oczyszczalni ścieków
w zakresie bieżącej konserwacji i remontów bieżących;
7/ prowadzenie książki eksploatacji oczyszczalni i rejestru odprowadzonych ścieków
do odbiornika;
8/ utrzymanie w sprawności urządzeń oczyszczalni i sieci kanalizacji głównej oraz sieci
przykanalików na odcinkach od studzienek rewizyjnych do miejsca podłączenia
ze studzienką domową;
9/ prowadzenie rejestru czasu pracy i przedkładanie go do rozliczenia raz na miesiąc;
10/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy;
11/ przestrzeganie zasad prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni, a zwłaszcza parametrów
prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni;
12/ zabezpieczenie oczyszczalni przed kradzieżą i dewastacją.
13/ trzykrotna obecność w miejscu pracy w ciągu dnia, w tym obowiązkowo w godzinach
od 9.00 do 11.00
§ 31. 1. Do zadań konserwatora w punkcie zbiorczym zwłok zwierzęcych należy:
1/ punkt zbiorczy zwłok zwierzęcych działalnością swą będzie obejmował rejon gmin:
Zadzim, Pęczniew, Szadek, Zduńska Wola ;
2/ usuwanie braków i usterek stwierdzonych przez władze sanitarne dotyczące punktu
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zbiorczego zwłok zwierzęcych;
3/ przyjmowanie zgłoszeń oraz zwierząt padłych i zabitych połączone z ich zbieraniem.
4/ zwożenie zwierząt padłych do punktu zbiorczego;
5/ prowadzenie ksiąg ewidencyjnych zwłok zwierzęcych;
6/ uzyskanie każdorazowo zezwolenia lekarza weterynarii na odbiór padliny, co do której
istnieje podejrzenie, że zwłoki te pochodzą ze zwierzęcia padłego na chorobę zakaźną
objętą obowiązkiem zgłoszenia;
7/ odbieranie padłych sztuk zwierząt po otrzymaniu zgłoszenia, tj. w okresie letnim
( 01.04.-30.09) w ciągu 24 godzin, a w okresie zimowym (01.10.-31.03.) w ciągu 48
godzin od chwili otrzymania zgłoszenia;
8/ zabezpieczenie zwłok zwierzęcych przed kradzieżą i zniszczeniem do czasu ich
odebrania;
9/ przeprowadzanie okresowo lub w miarę potrzeb dezynfekcji punktu zbiorczego zwłok
zwierzęcych;
10/ zobowiązuje się Pana do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
na stanowisku pracy;
11/ zachowanie szczególnej staranności w postępowaniu z niebezpiecznymi
weterynaryjnymi odpadami w celu uniknięcia zachorowania i zapobiegania epidemii
chorób odzwierzęcych;
12/ prowadzenie ewidencji czasu pracy i przedkładanie go raz w miesiącu do rozliczenia.
§ 32. Do zadań robotnika gospodarczego- palacza należy:
1/utrzymanie porządku wokół budynku Urzędu,
2/ utrzymanie porządku w kotłowni i pomieszczeniu socjalnym,
3/ koszenie trawnika przed budynkiem Urzędu i na skwerku w Zadzimiu,
4/ opróżnianie koszy rozstawionych na Zadzimiu,
5/ odśnieżanie placu przed Urzędem i chodnika,
6/ posypywanie żwirem z solą placu przed Urzędem i chodników,
6/ obsługa pieca c.o.,
7/ wrzucanie węgla, miału drewna do składu opałowego,
8/ podlewanie trawnika przed Urzędem i kwiatów na skwerku,
9/ inne prace porządkowe zlecone przez uprawnionego pracownika Urzędu.
§ 33 . W Urzędzie są zatrudniani, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, pracownicy
na stanowiskach:
1/ robotnik gospodarczy przy robotach publicznych
2/ robotnik gospodarczy przy pracach interwencyjnych .
Ilość etatów uzależniona od umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.
§ 34. Pracownicy robót publicznych i prac interwencyjnych wykonują prace określone w umowie
z Powiatowym Urzędem Pracy, których celem jest:
1/ utrzymanie czystości i porządku,
2/ utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego,
3/ utrzymanie przejezdności dróg gminnych i dojazdowych,
4/ utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień.
§ 35. W skład Referatu Finansowo-Podatkowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
1/ podinspektor ds. księgowości budżetowej Urzędu Gminy,
2/ podinspektor ds. księgowości budżetowej szkół,
3/ inspektor ds. płac,
4/ inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych,
5/ podinspektor ds. księgowości podatkowej,
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6/ podinspektor ds. opłat i obsługi kasowej,
§ 36. Do zadań podinspektora ds. księgowości budżetowej Urzędu Gminy należy w szczególności:
1/ dekretowanie i kwalifikowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującą
klasyfikacją budżetową,
2/ prowadzenie księgowości komputerowej na kontach syntetycznych w zakresie dochodów
i wydatków budżetowych i pozabudżetowych,
3/ dokonywanie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami robót i usług,
4/ sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków
pieniężnych (czeki, polecenia przelewu, dowody wpłat),
5/ sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym ,
6/ sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
7/ dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych.
8/ opracowywanie jednostkowych sprawozdań z wykonania budżetu Urzędu Gminy,
9/ księgowanie projektów operacyjnych Kapitał Ludzki,
10/ prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem grupowym pracowników,
11/ prowadzenie kartotek pożyczek ,pobranych przez byłych pracowników oraz emerytów
i rencistów, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 37. Do zadań podinspektora ds. księgowości budżetowej szkół oraz opłat lokalnych należy
w szczególności:
1/ dekretowanie i kwalifikowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującą
klasyfikacją budżetową,
2/ dokonywanie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami robót i usług,
3/ sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków
pieniężnych (czeki, polecenia przelewu, dowody wpłat),
4/ opracowywanie jednostkowych sprawozdań z wykonania budżetu szkół,
5/ sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym ,
6/ prowadzenie księgowości komputerowej na kontach analitycznych i syntetycznych
w zakresie dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych,
7/ dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych,
8/ dekretowanie wydatków strukturalnych.
9/ współpraca z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankami.
W zakresie opłat:
1/ prowadzenie ewidencji opłat za wodę i ścieki, rozliczanie inkasentów, prowadzenie
postępowania w zakresie ściągania należnych opłat,
2/ wystawianie faktur z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu
opłat eksploatacyjnych,
3/ prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym,
4/ sporządzanie kwartalnej analizy opłat za wodę,
5/ kontrola ściągania należności w terminie (windykacja należności - woda),
6/ sporządzanie informacji o stanie zaległości opłat za pobór wody i odbiór ścieków,
7/ sporządzanie deklaracji dotyczących podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

§ 38. Do zadań inspektora ds. płac należy w szczególności:
I. W zakresie płac:
1/ przygotowywanie list płac dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy,
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej i szkół,
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2/ rozliczanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnej Bibliotece
Publicznej i w szkołach,
3/ rozliczanie i potrącanie z wynagrodzeń pracowniczych zajęć komorniczych, tytułów
sądowych, grupowych umów ubezpieczenia, nałożonych kar pracowniczych,
4/ prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników,
5/ sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach
na poczet podatku dochodowego dla pracowników,
6/ sporządzanie informacji miesięcznych dla urzędu gminy i szkół o zatrudnieniu, kształceniu
lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7/ przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – ZUS Rp-7
dla pracowników,
8/ wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia dla pracowników.
9/ sporządzanie ZUS RMUA raport roczny dla osób ubezpieczonych dla wszystkich
pracowników.
10/ sporządzanie informacji o wynagrodzeniu i składkach ubezpieczeniowych
dla wszystkich pracowników ,
11/ prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników
12/ prowadzenie portalu sprawozdawczego GUS dla gminy.
II. W zakresie inwentaryzacji:
1/ pełnienie nadzoru nad rocznymi i okresowymi inwentaryzacjami majątku gminy,
2/ prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków w używaniu
oraz księgozbiorów w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych
3/ ocechowanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych w urzędzie ,
4/ sporządzanie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych gminy.
III. W zakresie gospodarki śmieciowej
1/ analiza i naliczanie odpłatności za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
2/ księgowanie i rozliczanie wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
3/ raportowanie należności i zaległości wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
4/ wyliczanie wysokości inkasa dla sołtysów za pobór opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
5/ wprowadzanie zmian w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do programu komputerowego.
§ 39. Do zadań inspektora ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych należy w szczególności:
1/ prowadzenie ewidencji gospodarstw w systemie informatycznym,
2/ nanoszenie zmian geodezyjnych w składnikach gospodarstw dla potrzeb wymiaru zobowiązań
w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości,
3/ dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
i prawnych,
4/ przechowywanie zawiadomień z EG w sprawie zmian geodezyjnych,
5/ nanoszenie zmian wynikających z informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości oraz danych z deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,
6/ przechowywanie danych zawartych w informacjach i deklaracjach podatkowych,
7/ nanoszenie danych z deklaracji na podatek od środków transportowych od osób fizycznych
i prawnych,
8/ przechowywanie deklaracji na podatek od środków transportowych od osób fizycznych
i prawnych,
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9/ prowadzenie rejestrów wymiarowych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób
fizycznych i prawnych,
10/ prowadzenie rejestrów wymiarowych podatku od środków transportowych od osób fizycznych
i prawnych,
11/ przygotowywanie projektów uchwał podatkowych w zakresie stawek podatku na każdy
rok kalendarzowy,
12/ kompletowanie dokumentacji i przygotowanie projektów decyzji w sprawach:
- o umorzenie zaległości podatkowych
- o rozłożenie zaległości podatkowych na raty
- ulg inwestycyjnych
- ulg z tytułu nabycia gruntów,
13/ przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno-prawnym wniosków o zwrot podatku
akcyzowego przysługującego producentom rolnym,
14/ przygotowywanie treści decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
15/ przygotowywanie wniosków o datację na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego,
16/ sporządzanie okresowych sprawozdań i rozliczeń dotyczących wypłaconego zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym,
17/ sporządzanie rocznych sprawozdań i rozliczeń dotyczących wypłaconego zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym,
18/ przygotowywanie treści zaświadczeń w sprawach podatkowych oraz okresów podlegania
ubezpieczeniu społecznemu rolników w latach 1977-1991,
19/ spisywanie zeznań świadków o pracy w gospodarstwie rolnym na wniosek zainteresowanego.
§ 40. 1. Do zadań podinspektora ds. księgowości podatkowej należy w szczególności:
1/ prowadzenie księgowości komputerowej dla podatników podatków: rolnego, leśnego,
od nieruchomości i od środków transportu dla osób fizycznych i prawnych,
2/ wyodrębnianie dodatków za zwłokę (odsetek) i kosztów egzekucyjnych
z dokonywanych wpłat po terminie płatności,
3/ zawiadamianie podatników o sposobie zarachowania wpłaty z tytułu podatków w inny
sposób niż to wynika z dowodu wpłaty,
4/ uzgadnianie obrotów i sald we wszystkich rozdziałach podatków we właściwych
terminach,
5/ uzgadnianie obrotów i sald oraz potwierdzanie sald za poszczególne okresy z tytułu
wpłat dokonywanych przez osoby prawne,
6/ przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu lub zarachowania nadpłaty,
7/ rozliczanie z opłaty targowej,
8/ wyliczanie wynagrodzeń sołtysów za inkaso podatków,
9/ prowadzenie ewidencji oraz załatwianie podań, odwołań, skarg i wniosków w sprawach
dotyczących odraczania należności podatkowych,
10/ sporządzanie decyzji w sprawie odroczeń należności podatkowych,
11/ sporządzanie sprawozdań o zakresie udzielonej pomocy publicznej,
12/ sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków lokalnych
13/ sporządzanie kwartalnych informacji z realizacji podatków,
14/ kompletowanie dowodów księgowych,
15/ wyliczanie wysokości prowizji dla konserwatorów SUW za pobór opłat za wodę i ścieki,
16/ przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu podatku
akcyzowego w paliwie przysługującego podatnikom podatku rolnego, a w czasie nieobecności
inspektora ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych również sprawdzanie wniosków pod
względem formalno-prawnym,
17/ przygotowywanie zestawienia wypłat zwrotu podatku akcyzowego.
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§ 41. 1. Do zadań podinspektora ds. obsługi kasowej i egzekucji należności pieniężnych należy
wykonywanie zadań w zakresie:
W zakresie obsługi kasowej:
Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy , Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnej Biblioteki Publicznej i szkół polegające na:
1/ przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat,
2/ sporządzaniu raportów kasowych,
3/ sporządzaniu dokumentów bankowych (czeki, przelewy, dowody wpłat),
4/ prowadzeniu księgi i wydawaniu druków ścisłego zarachowania,
W zakresie egzekucji należności pieniężnych:
1/ Przygotowywanie tytułów wykonawczych w zakresie zaległości w opłatach
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kompletowanie teczek dłużników ( historia wystawionych upomnień do zapłaty),
- podejmowanie czynności w celu egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych,
- przekazanie dokumentów do Urzędu Skarbowego,
2/ Przygotowywanie tytułów wykonawczych w zakresie zaległości podatkowych.
- podejmowanie czynności w celu egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych oraz
postępowania zabezpieczającego,
- przekazanie dokumentów do Urzędu Skarbowego,
3/ Prowadzenie postępowania w zakresie ściągania opłat za wodę i ścieki na podstawie
kodeksu cywilnego.
- przygotowywanie wezwań przedsądowych z tytułu nieuregulowanych należności za wodę,
- przechowywanie teczek dłużników z dokumentacją począwszy od podpisania umowy przez
historię wystawiania faktur , upomnienia oraz wezwania do zapłaty i wezwania przedsądowe,
- przekazywanie teczki dłużnika radcy prawnemu w celu sporządzenia pozwu do sądu
o ściągnięcie środków pieniężnych z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków,
- współpraca z organem egzekucyjnym – komornikiem, monitorowanie egzekucji.
4/ Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
§ 42. W skład Referatu Administracji i Promocji wchodzą następujące stanowiska pracy:
1/ podinspektor ds. promocji i informatyzacji urzędu,
2/ podinspektor ds. samorządu, ochrony zdrowia i archiwum zakładowego,
3/ inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej,
4/ informatyk,
5/ sprzątaczka,
§ 43. Do zadań podinspektora ds. promocji i informatyzacji urzędu należy w szczególności:
1/ udostępnianie informacji publicznej poprzez obsługę publikatora – Biuletyn Informacji
Publicznej poprzez:
a/ codzienne przeglądanie strony BIP w celu zarejestrowania pytań i wniosków
adresowanych do Wójta i do Urzędu,
b/ bieżącą aktualizację informacji publicznej w zakresie spraw określonych w ustawie
o dostępie do informacji publicznej,
c/ prowadzenie współpracy z pozostałymi pracownikami Urzędu i kierownikami gminnych
jednostek organizacyjnych w celu gromadzenia informacji, które podlegają publikacji
w BIP,
2/ przyjmowanie i wysyłanie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej
3/ wykonywanie zadań administracji bezpieczeństwa informacji,
4/ obsługa elektronicznego obiegu dokumentów w ramach Przyjaznej Administracji,
5/ prowadzenie prezentacji opracowanych materiałów promocyjnych,
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6/ współdziałanie z podmiotami organizującymi targi, prezentacje i konkursy w celu promocji
gminy,
7/ współredagowanie gazetki gminnej „Nasze Wieści”,
8/ organizowanie kolejnych edycji konkursu na „Najładniejszą zagrodę w gminie”,
9/ prowadzenie codzienne strony internetowej Urzędu Gminy,
10/ prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań
publicznych gminy, udzielania dotacji na te zadania oraz w zakresie wspierania ruchów
społecznych mieszkańców gminy,
11 / prowadzenie współpracy z zespołami ludowymi i orkiestrami dętymi na terenie gminy
w zakresie pomocy merytorycznej, organizacyjnej, monitorowania rozwoju, koordynowanie
pracy instruktorów i kapelmistrzów,
12/ prowadzenie współpracy z klubami sportowymi w zakresie monitorowania ich rozwoju,
potrzeb udzielania dotacji na realizację zadań publicznych gminy, udzielanie pomocy
administracyjnej .
§ 44. Do zadań podinspektora ds. samorządu, archiwum zakładowego, działalności gospodarczej
należy w szczególności:
W zakresie samorządu:
1/ bieżąca obsługa Rady Gminy, Komisji Rady, kompletowanie materiałów i projektów
uchwał na posiedzenia oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i Komisji,
2/ prowadzenie rejestrów uchwał Rady, protokołów posiedzeń Rady i Komisji Rady,
3/ prowadzenie zbiorów uchwał Rady Gminy i przepisów prawa miejscowego,
4/ przekazywanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego i przesyłanie sołtysom do wywieszenia na tablicach ogłoszeń,
5/ prowadzenie statystyki pracy radnych, wykazu interpelacji i przekazywanie interpelacji
radnych do załatwienia,
6/ prowadzenie współpracy z radami sołeckimi, organizowanie obsługi zebrań wiejskich
i zebrań sołtysów zwoływanych przez Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy,
prowadzenie dokumentacji tych zebrań, wykazu rad sołeckich, wniosków i postulatów
z zebrań wiejskich,
7/ prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Wójta,
8/ prowadzenie wydzielonej części tablicy informacyjnej w zakresie działalności Rady
Gminy,
9/ prowadzenie spraw związanych z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi,
prezydenckimi, referendami lokalnymi i krajowymi,
10/ gromadzenie i opracowywanie wniosków od przedsiębiorców w zakresie polityki
gospodarczej gminy, opiniowania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych,
11/ koordynowanie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy,
12/ organizowanie i przygotowywanie narad i spotkań z sołtysami oraz pracownikami
Urzędu,
13/ prowadzenie rejestru korzyści Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy,
14/ pełnienie nadzoru nad terminowym składaniem oświadczeń majątkowych przez
radnych, Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników referatów ,
Kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu Wójta,
15/ obsługa i prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W zakresie archiwum zakładowego:
1/ przyjmowanie prawidłowo opisanych i poukładanych dokumentów do archiwum
zakładowego i prowadzenie rejestru tych dokumentów,
2/ prowadzenie archiwum zakładowego, podejmowanie działań w celu zapewnienia
właściwych zgodnych z przepisami, warunków przechowywania dokumentów
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archiwalnych,
3/ sporządzanie okresowych przeglądów i okresowego niszczenia dokumentów nie
podlegających przekazaniu do zasobów Archiwum Państwowego,
4/ wykonywanie zaleceń Archiwum Państwowego określonych w protokołach pokontrolnych.
W zakresie działalności gospodarczej:
1/ przyjmowanie i opracowywanie wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie z ewidencji zgodnie
z obowiązującymi przepisami ( CEIDG),
2/ przygotowywanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni
z ewidencji działalności gospodarczej przed wprowadzeniem Centralnej Ewidencji Informacji
Działalności Gospodarczej.
§ 45. Do zadań inspektora ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:
W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1/ wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży
pożarnych działających na terenie gminy i zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym,
2/ pełnienie nadzoru nad rozliczaniem kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych,
a w tym: rozliczanie kart pracy sprzętu pożarniczego, sprawdzanie stanu liczników
samochodów pożarniczych, pracy kierowców w OSP i wypłat dla strażaków ochotników
za udział w zdarzeniach,
3/ sprawdzanie stanu gotowości bojowej jednostek poprzez wyrywkowe uruchamianie syren
alarmowych i kontrolę uzyskanego czasu gotowości,
4/ przygotowywanie, raz w kwartale, raportów dla potrzeb Wójta o stanie gotowości
poszczególnych jednostek OSP,
5/ prowadzenie współpracy z zarządami jednostek OSP w zakresie udzielanych dotacji,
gospodarowania i zabezpieczenia sprzętu gaśniczego będącego własnością gminy,
organizowanych zawodów i manewrów strażackich,
6/ branie udziału w zebraniach jednostek OSP w celu przekazywania i zbierania informacji
o ich funkcjonowaniu, stanie gotowości bojowej, dbałości o sprzęt pożarniczy, rozliczania
z przekazanych dotacji celowych,
7/ prowadzenie współpracy z Zarządem Gminnym OSP.
8/ zaopatrzenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w niezbędny sprzęt, materiały i części
zamienne,
9/ zaopatrywanie Urzędu Gminy w środki ochrony przeciwpożarowej.
W zakresie powszechnego obowiązku wojskowego i planowania obronnego:
1/ przygotowywanie rejestracji mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą
osiemnasty rok życia , prowadzenie rejestru przedpoborowych, podejmowanie czynności
w celu przymuszenia zarejestrowania się w rejestrze,
2/ organizowanie poboru mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli
dziewiętnaście lat życia i podejmowanie czynności w celu przymuszenia stawienia się przed
komisją poborową,
3/ prowadzenie współpracy ze Starostwem Powiatowym, Wojskową Komendą Uzupełnień
w celu przygotowania i przeprowadzenia poboru,
4/ prowadzenie rejestru poborowych,
5/ przygotowywanie dokumentów i decyzji w zakresie nakładania świadczeń osobistych
i rzeczowych na potrzeby Sił Zbrojnych,
6/ prowadzenie dokumentacji na potrzeby akcji natychmiastowego uzupełniania Sił
Zbrojnych,
W zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:
1/ pełnienie funkcji Szefa Gminnego Zespołu Reagowania,
2/ inicjowanie i organizowanie prac Gminnego Zespołu Reagowania,
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3/ przygotowywanie rocznego planu pracy Gminnego Zespołu Reagowania,
4/ podejmowanie działań na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków technicznych
i standardów wyposażenia Gminnego Zespołu Reagowania,
5/ wykonywanie zadań na rzecz Gminnego Zespołu Reagowania polegających między innymi na:
monitorowaniu występujących klęsk żywiołowych i prognozowaniu rozwoju sytuacji,
opracowywaniu i aktualizowaniu planów reagowania kryzysowego,
6/ przygotowywaniu warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
realizowaniu polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej,
7/ opracowywanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej gminy,
8/ opracowywanie projektów zarządzeń Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
9/ sprawowanie nadzoru nad szkoleniem formacji obrony cywilnej gminy oraz prowadzenie prac
w zakresie uzupełnienia składów tych formacji,
10/ organizowanie szkoleń i treningów w zakresie powszechnego ostrzegania i alarmowania,
ochrony ludności, ochrony płodów rolnych i zwierząt hodowlanych przed skażeniem
i środkami masowego rażenia,
11/ zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
12/ nadzorowanie przedsięwzięć służących zwiększeniu stopnia ochrony obiektów użyteczności
publicznej przed środkami rażenia,
13/ realizowanie przedsięwzięć związanych z działaniem sił i środków OC w zapobieganiu
i likwidacji klęsk żywiołowych, prowadzenie rozśrodkowania ludności przybyłej na teren
gminy i ewakuacji własnej ludności na wypadek zagrożenia,
14/ prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej.
W zakresie ochrony informacji niejawnych i porządku publicznego:
1/ pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta do spraw ochrony informacji niejawnych,
2/ prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
3/ zapewnienie przestrzegania w Urzędzie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
4/ prowadzenie współpracy ze służbami ochrony państwa w zakresie realizacji przepisów
o ochronie informacji niejawnych,
5/ pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej w Urzędzie,
6/ prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych w Urzędzie,
7/ gromadzenie informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa
publicznego na terenie gminy,
8/ opracowywanie okresowych informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie gminy.
9/ wykonywanie funkcji Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy,
10/ prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje
niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
11/ egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
12/ prowadzenie dziennika korespondencji wykonanych dokumentów zawierających informacje
niejawne ,
13/ prowadzenie dziennika ewidencji wykonanych dokumentów zawierających informacje
niejawne i książki doręczeń przesyłek miejscowych,
14/ prowadzenie rejestru teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych
W zakresie środowiska:
1/ przygotowywanie projektów opinii w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich,
przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu objawów zachorowania zwierząt wolno żyjących,
2/ opracowywanie projektów opinii w sprawie rocznych planów łowieckich,
3/ prowadzenie współpracy z kołami łowieckimi.
W zakresie rolnictwa:
1/ gromadzenie i opracowywanie dla potrzeb Wójta, Starosty i Wojewody informacji
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej na terenie gminy,
2/ opracowywanie projektów decyzji mających na celu eliminowanie zagrożeń dewastacją
lub ograniczeniem wartości użytkowej gleby,
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3/ koordynowanie prac gminnych komisji powoływanych w celu oszacowania strat
w produkcji rolniczej powstałej na skutek klęsk żywiołowych, gromadzenie i opracowywanie
dokumentacji w tym zakresie oraz koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem
okresowych spisów rolnych na terenie gminy,
4/ prowadzenie współpracy ze spółkami wodnymi działającymi na terenie gminy, udzielanie
spółkom pomocy w zakresie pozyskiwania środków na zadania statutowe, w zakresie
prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do członków zalegających z opłatami
na rzecz spółek,
5/ podejmowanie działań na rzecz ochrony przed powodzią oraz suszą,
6/ podejmowanie działań na rzecz utrzymania lub poprawy ekosystemów wodnych i od wody
zależnych,
7/ egzekwowanie wykonania obowiązków ciążących na właścicielach wody występującej
w rowach i wody stojącej na nieruchomościach, przygotowywanie projektów decyzji w tym
zakresie,
8/ współuczestniczenie w procesie przygotowywania projektów planów przestrzennego
zagospodarowania gminy w zakresie wyznaczania obszarów bezpośrednio i pośrednio
zagrożonych powodzią lub suszą.
W zakresie spraw gospodarczych
1/ inicjowanie i nadzorowanie bieżących napraw i remontów w budynku Urzędu, w terenie
przyległym do Urzędu i remontów mieszkaniowego zasobu gminy i lokali użytkowych,
2/ prowadzenie książki obiektu budowlanego dla budynków stanowiących mienie gminne
a/ pilnowanie terminów przeglądów technicznych w/w budynków,
b/ dokonywanie wpisów przeglądów technicznych (rejestrowanie i przechowywanie
protokołów do kontroli),
c/ dokonywanie wpisów remontów i inwestycji w w/w budynkach.
3/ prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem należności za zużytą energię elektryczną przy
oświetleniu dróg, placów, boisk i skwerów,
4/ prowadzenie ewidencji liczników energii elektrycznej podlegających odczytom i opłatom,
będących w użytkowaniu gminy,
5/ prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i konserwacją oświetlenia ulicznego
i miejsc publicznych,
6/ prowadzenie ubezpieczeń samochodów będących na wyposażeniu Urzędu oraz samochodów
będących na wyposażeniu OSP,.
7/ utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.
§ 46. Do zadań informatyka należy w szczególności:
1/ nadzór nad poprawnym działaniem systemów operacyjnych,
2/ bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego,
3/ bieżąca konserwacja i nadzór nad działaniem sieci komputerowej,
4/ znajomość obsługi programów zainstalowanych w Urzędzie,
5/ czuwanie nad aktualizacją licencji na programy zainstalowane w Urzędzie,
6/ pomoc współpracownikom w obsłudze zainstalowanych programów,
7/ ewidencja zakupionych programów i licencji na te programy,
8/ redagowanie i prowadzenie strony internetowej urzędu oraz przygotowywanie
i zamieszczanie informacji do BIP-u ,
9/ przygotowywanie informacji oraz współredagowanie gazetki gminnej
„Nasze Wieści”,
10/ przygotowywanie i wysyłka baz danych do GUS,
11/ obsługa edytora XML do publikacji Dzienników Urzędowych Województwa Łódzkiego,
12/ przesyłanie aktów prawa miejscowego do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego,
13/ tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych w Urzędzie,
14/ zapewnienie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych w Urzędzie,
15/ prowadzenie ewidencji komputerów zainstalowanych w Urzędzie oraz ich napraw,
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16/ przygotowanie i nadzór nad nagłośnieniem w Urzędzie podczas spotkań.
§ 47. Do zadań sprzątaczki

należy:

1/ utrzymanie porządku polegające na:
a / w pokojach pracy:
-odkurzanie, zamiatanie i zmywanie podłóg, zmywanie parapetów okiennych- codziennie,
-opróżnianie koszy na śmieci - codziennie,
-wycieranie na mokro kurzy na biurkach i pod blatami biurek – codziennie,
-podlewanie roślin – według potrzeb,
-mycie okien, pranie firan i zasłon – raz w kwartale,
-odkurzanie ścian – raz w tygodniu,
b/ na klatkach schodowych i korytarzach:
- zamiatanie i ścieranie na mokro korytarzy i schodów – codziennie,
c/ w sali konferencyjnej:
-wietrzenie sali – codziennie,
-ustawianie równo krzeseł,
-ścieranie na mokro podłogi i blatów stołowych po każdorazowym korzystaniu z sali,
-mycie szklanek po napojach i herbacie,
d/ w kuchence:
-mycie zlewozmywaka i kuchni -codziennie,
-opróżnianie wiadra z odpadami płynnymi – codziennie,
-mycie podłogi – codziennie,
-zmywanie naczyń – codziennie,
e/ w sanitariatach:
-mycie muszli klozetowych, umywalek i podłogi- codziennie,
-dezynfekcja muszli – codziennie,
-mycie glazury,
-uzupełnianie zapasu papieru toaletowego- codziennie,
f/ przed budynkiem:
-utrzymanie czystości wejścia do budynku,
-odchwaszczanie i pielęgnacja rabatek kwiatowych,
-zabezpieczanie rabatek na okres zimowy
2 / dokładne zamknięcie okien i drzwi po zakończeniu pracy i włączenie alarmu.
3/ w okresie grzewczym dodatkowo:
- utrzymanie porządku wokół budynku Urzędu,
- utrzymanie porządku w kotłowni i pomieszczeniu socjalnym,
- odśnieżanie placu przed Urzędem i chodnika,
- posypywanie żwirem z solą placu przed Urzędem i chodnika,
- obsługa pieca c.o.,
- wrzucanie węgla, miału, drewna do składu opałowego,
- inne prace porządkowe zlecone przez uprawnionego pracownika Urzędu.
§ 48. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy organizowane są staże dla absolwentów szkół
średnich i wyższych mające na celu przygotowanie do samodzielnego wykonywania prac na
stanowiskach:
1/ referent ds. księgowości budżetowej,
2/ referent ds. księgowości podatkowej,
3/ referent ds. komunalnych,
4/ referent ds. administracyjno-biurowych.
§ 49. Pracownicy Urzędu mogą otrzymywać dodatkowy przydział pracy w ramach powoływanych
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przez Wójta zespołów problemowych lub okresowych zadań nałożonych na Urząd.
Obsługa prawna Urzędu Gminy w Zadzimiu
§ 50. Obsługę prawną w Urzędzie Gminy wykonuje Kancelaria radcy prawnego lub adwokata,
nie wchodzące w skład struktury organizacyjnej Urzędu, na podstawie umowy zlecenia.
Zakres upoważnień udzielonych pracownikom
do załatwiania spraw w imieniu Wójta
§ 51. W czasie nieobecności Wójta zastępstwo pełni:
- Zastępca Wójta Gminy w sprawach z zakresu :
1/ administracji publicznej, i z upoważnienia Wójta podpisuje decyzje,
2/ finansów i z upoważnienia Wójta zatwierdza dokumenty finansowe,
3/ podpisuje korespondencję wychodzącą z Urzędu,
4/ dyscypliny pracy.
.
Zadania i zakres kontroli wewnętrznej
§ 52. 1. Wójt sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością kontroli wewnętrznej.
2. Do zadań kontroli wewnętrznej należy:
a/ badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa,
b/ ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, ustalanie osób
odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości,
c/ wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidację stwierdzonych
nieprawidłowości.
3. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej wykonuje pracownik
zatrudniony na stanowisku Sekretarza Gminy.
4. Ustala się następujące rodzaje kontroli wewnętrznej:
1/ wstępną, obejmującą badanie zamierzonych działań pracowników,
2/ bieżącą, obejmującą czynności i operacje w toku wykonywania,
3/ oceniającą, obejmującą badanie stanu faktycznego i dokumentów już sporządzonych.
5. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli wstępnej i bieżącej:
1/ zwraca się nieprawidłowo sporządzone dokumenty z wnioskiem o dokonanie zmian,
2/ odmawia się podpisu dokumentów nieprawidłowo sporządzonych lub dotyczących operacji
sprzecznych z przepisami.
6. W razie ujawnienia nadużyć kontrolujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
o tym fakcie Wójta oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód nadużycia.
7. Kontrolę oceniającą przeprowadza się na polecenie Wójta i sporządza się protokół,
który zawiera:
1/ nazwę stanowiska,
2/ imię i nazwisko, stanowisko kontrolującego,
3/ datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
4/ określenie przedmiotu kontroli,
5/ ustalenia kontroli,
6/ wyszczególnienie załączników,
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7/ podpisy kontrolującego i kontrolowanego.
8. Protokół kontroli oceniającej wraz z wnioskami przedstawia się Wójtowi.
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków mieszkańców
§ 53. 1. Mieszkańcy przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek przez
Wójta Gminy lub w czasie jego nieobecności przez Zastępcę Wójta Gminy.
2. W przypadku gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest
dniem wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym.
3. Pracownicy Urzędu obowiązani są przyjmować mieszkańców w sprawach skarg i wniosków
codziennie w godzinach pracy.
§ 54. 1. Obsługę mieszkańców przyjmowanych w sprawach skarg i wniosków przez Wójta prowadzi
kancelaria ogólna – sekretariat.
2. Wszystkie skargi, wnioski i listy skierowane do Urzędu podlegają wpisowi w Rejestrze Skarg
i Wniosków.
3. Wszyscy interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków podlegają wpisowi
w Rejestrze prowadzonym przez kancelarię ogólną.
§ 55. 1. Odpowiedzi na skargi i listy podpisuje Wójt, a w razie jego nieobecności Zastępca Wójta Gminy.
2. Pracownicy, którym przekazano skargę, wniosek lub list do załatwienia obowiązani są
zawiadomić kancelarię ogólną o sposobie załatwienia sprawy i przekazać kopię udzielonej
odpowiedzi.
§ 56. 1. Skargi, wnioski i listy, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego powinny być
załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od daty
otrzymania.
2. Pracownicy Urzędu są obowiązani do wykorzystania materiałów zawartych w skargach,
wnioskach i listach do ochrony interesów społecznych oraz likwidacji źródeł powstawania
skarg.
3. Bieżący nadzór nad organizacją przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i listów
mieszkańców sprawuje Sekretarz Gminy.
§ 57. Zmiany regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.
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WÓJT
ZASTĘPCA
WÓJTA

SEKRETARZ
GMINY

KIEROWNIK
USC

SKARBNIK GMINY

Kierownik Referatu
Finansowo-Podatkowego

Podinspektor ds. Oświaty
i Kadr

- Sekretarka
- Pomoc adm.

Kierownik Referatu
Administracji i Promocji

Kierownik Referatu
Inwestycyjno-Komunalnego

Referat
Finansowo-Podatkowy

Referat
Administracji i Promocji

Referat
Inwestycyjno-Komunalny

1/ Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Urzędu Gminy

1/ Podinspektor ds. promocji
i informatyzacji urzędu
2/ Podinspektor ds. samorządu, ochrony
zdrowia i archiwum zakładowego
3/ Inspektor ds. obronnych i ochrony
przeciwpożarowej
4/ Informatyk
5/ Sprzątaczka

1/ Podinspektor ds. drogownictwa
2/ Podinspektor ds. planowania
przestrzennego, wydawania zezwoleń
i mienia komunalnego
3/ Kierowca samochodu ciężarowego
4/ Mechanik specjalista
5/ Konserwator oczyszczalni ścieków
6/Konserwator stacji uzdatniania wody
7/ Konserwator w punkcie zbiorczym zwłok
zwierzęcych.
8/ Robotnik gospodarczy – palacz
9/ Robotnik gospodarczy przy robotach
publicznych
10/ Robotnik gospodarczy przy pracach
interwencyjnych

2/ Podinspektor ds. księgowości budżetowej
szkół oraz opłat lokalnych
3/ Inspektor ds. płac
4/ Inspektor ds. wymiaru zobowiązań
pieniężnych
5/ Podinspektor ds. księgowości podatkowej
6/ Podinspektor ds. obsługi kasowej i egzekucji
należności pieniężnych

