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Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania 
środków unijnych 

OBOWIĄZKI: 
 
I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI I SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA STANOWISKA 
PRACY: 

1. Kompletowanie i znajomość aktualnych przepisów prawnych z zakresu: 
- prawa samorządowego, 
- postępowania administracyjnego, 
- prawa administracyjnego, 
- uchwał Rady Gminy, 
- zarządzeń i decyzji Wójta Gminy, 
- innych przepisów prawnych z zakresu prowadzonych spraw. 

2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym 
wykazem akt. 

3. Prawidłowe pobieranie opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. 
4. Opracowywanie niezbędnych projektów uchwał dot. prowadzonych spraw oraz 

wykonywanie uchwał Rady Gminy. 
5. Zgłaszanie potrzeby uzyskania opinii właściwej komisji Rady Gminy w zakresie 

prowadzonych spraw. 
6. Planowanie zadań rzeczowych i wydatków z prowadzonej dziedziny oraz 

sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
7. Przekazywanie do archiwum akt i dokumentów – zgodnie z instrukcją kancelaryjną               

i archiwalną. 
8. Przekazywanie właściwej komórce organizacyjnej odpowiednich danych  i informacji 

do Biuletynu Informacji Publicznej oraz do gazety lokalnej dotyczących 
wykonywanych obowiązków. 

9. Protokołowanie narad pracowników Urzędu Gminy. 
10. Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się                   

z aktami prawnymi i zarządzeniami. 

 
II. W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikających z ustawy                         

o zamówieniach publicznych. 

2. Przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień oraz 

umów. 

3. Koordynacja i merytoryczny nadzór nad sprawami zamówień publicznych                         

w Urzędzie Gminy.  

4. Wybór form i trybu udzielenia zamówienia publicznego.  

5. Ogłaszanie przetargów. 

6. Ustalanie kryteriów oceny ofert. 

7. Prowadzenie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych oraz 

protokołów i dokumentacji podstawowych czynności zamówienia. 
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8. Zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o zamówieniach 

publicznych przewidzianych w ustawie. 

9. Przesyłanie wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

udzielanie wyjaśnień związanych z nimi.  

10. Zawiadamianie o wynikach przetargu. 

11. Przechowywanie ofert. 

12.Uczestnictwo w rozpatrywaniu protestów i prowadzeniu postępowania 

odwoławczego. 

13.Prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Wójta, 

14.Przygotowywanie umów w sprawach zamówień publicznych. 

15. Powoływanie i prowadzenie dokumentacji Komisji Przetargowych. 

16.Sporządzanie sprawozdań. 

17.Prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników Urzędu w zakresie zamówień 

publicznych. 

18.Przeprowadzanie kontroli w przedmiocie przestrzegania procedur zamówień 

publicznych (również w jednostkach organizacyjnych gminy) w zakresie 

ustalonym przez Wójta. 

19.Organizacja i prowadzenie dokumentacji przetargów na inwestycje                            

z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. 

20. Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji przy dokonywaniu jakichkolwiek 

uzgodnionych zakupów bądź zamawianiu usług. 
 

III. W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH: 
 

1. Współpraca z instytucjami wdrażającymi programy pomocowe Unii Europejskiej. 
2. W ramach projektów inwestycyjnych: przygotowywanie wniosków aplikacyjnych 

(pozyskiwanie środków unijnych), nanoszenie zmian wynikłych w trakcie realizacji 
zadania, przygotowywanie wniosków o płatność (rozliczeniowych), monitoring 
projektów tj. przygotowywanie ankiet i sprawozdań.  

3. Prowadzenie działań informacyjnych dla beneficjentów z terenu gminy o dostępnych 
dla nich funduszach pomocowych. 

4. Weryfikacja terminów i rodzajów naborów dotacji Unii Europejskiej. 

 
 
IV. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 
 

1. Należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych i przepisów Kodeksu 
Pracy. 

2. Dbanie o powierzony sprzęt, mienie, ład i estetykę miejsca pracy. 
3. Przestrzeganie dyscypliny, porządku i regulaminu obowiązującego w Urzędzie 
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4. Należyte i sumienne załatwianie spraw interesantów. 
5. Kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich wśród pracowników urzędu. 
6. Codzienne zabezpieczanie mienia i dokumentów po zakończeniu pracy. 
7. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i BHP. 
8. Sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu. 
9. Zachowanie tajemnicy służbowej. 
10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy i bezpośredniego 

przełożonego. 
11. W czasie nieobecności zastępować Panią będzie Pani Katarzyna Sławska. Pani 

zastępować będzie Panią Katarzynę Sławską. 

 
 

 
UPRAWNIENIA: 

 
1. Odbieranie poczty i potwierdzanie otrzymania przesyłek poleconych i innych. 
2. Podpisywanie odbioru faktur. 

 
 Przyjął do wiadomości i stosowania Zatwierdził 

 
Data 

 
10-01-2013 

 
 

Marta Morga 
 
 
  

 
Wójt Gminy – Zenon Kotarski 
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