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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. Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące 
zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami. 

 
II. W ZAKRESIE DROGOWNICTWA: 
1. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z 

ustawy  o drogach publicznych. 
2. Koordynowanie prac związanych z budową, przebudową, remontami i 

ochroną dróg gminnych i mostów. 
3. Przygotowywanie uchwał Rady Gminy w sprawie: zaliczenia do 

kategorii lub pozbawienia kategorii dróg gminnych i zasięganie opinii 
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Zarządu Powiatu w tym zakresie; w sprawie ustalenia przebiegu 
istniejących dróg gminnych oraz w innych sprawach wymienionych w 
ustawie o drogach publicznych. 

4. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli                     
i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych 
organów. 

5. Koordynacja robót w pasie drogowym, przygotowywanie zezwoleń na 
zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg gminnych oraz koordynacja 
pobierania opłat i kar pieniężnych. 

6. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg gminnych. 
7. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego. 
8. Sporządzanie i weryfikacja planów rozwoju sieci drogowej. 
9. Współpraca z Zarządem Dróg Krajowych i Powiatowych w zakresie 

utrzymania dróg powiatowych i krajowych na terenie gminy. 
10. Współpraca z Zarządami Dróg przy zimowym utrzymaniu dróg na 

terenie gminy. 
11. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem pojazdów 

mechanicznych, tj. bus, ciągnik z przyczepą, kosiarka samobieżna 
oraz wykaszarek, piły spalinowej, pompy NIAGARA i innych urządzeń 
na paliwo płynne będących w posiadaniu Urzędu Gminy, a w 
szczególności prowadzenie kart drogowych, rozliczanie paliwa i 
przeglądów okresowych, itp. 

 

III. W ZAKRESIE MELIORACJI: 
1. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z 

ustawy – Prawo wodne. 
2. Współpraca z Gminną Spółką Wodną w Domaszowicach. 
3. Organizowanie akcji przeciwpowodziowych. 
 
IV. W ZAKRESIE OSP i OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 
1. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności: 
a. koordynacja funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego na obszarze gminy, 
b. przygotowywanie informacji związanych z wykonywaniem zadań w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy dla 
uprawnionych organów, 

c. wyliczanie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP 
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 
pożarniczych organizowanych przez PSP, 

d. ubezpieczanie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Harcerskich, 
e. koordynacja działań związanych z zapewnieniem zasobów wody do 

gaszenia pożarów, 
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f. koordynacja działań związanych z zapewnieniem środków transportu 
do akcji ratowniczych i ćwiczeń. 

2. Nadzorowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 
działających na terenie gminy. 

3. Zlecanie bieżących kontroli gaśnic. 
4. Zlecanie wykonania oznakowań dróg ewakuacyjnych i instrukcji 

p.poż. 
VI. W ZAKRESIE NADZORU I KONTROLI: 

1. Organizowanie prac dla osób bezrobotnych. 
2. Nadzór i kontrola nad pracą osób bezrobotnych. 

VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: 
1. Prawidłowa realizacja ustawy o zamówieniach publicznych poprzez 

stosowanie odpowiednich zasad, form i trybu udzielania zamówień. 
2. Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji przy dokonywaniu 

jakichkolwiek uzgodnionych zakupów bądź zamawianiu usług. 
 

VIII. 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. 
4. Codzienne zabezpieczanie mienia i dokumentów po zakończeniu 

pracy. 
5. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i BHP. 
6. Należyte i sumienne załatwianie spraw petentów. 
7. Kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich wśród 

pracowników urzędu. 
8. Sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości Wójtowi Gminy. 
9. Zachowanie tajemnicy służbowej. 
10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy. 
11. Zastępstwo w czasie nieobecności w pracy Pani Heleny 

Małaczyńskiej oraz Pani Stanisławy Kramarz. Pana zastępować 
będzie  w czasie nieobecności Pani Helena Małaczyńska i Pani 
Stanisława Kramarz. 

 

 Przyjął do wiadomości i stosowania Zatwierdził 

 
Data 

 
01-07-2013 

 
 

Roman Gil 
 
 
  

 
Wójt Gminy – Zenon Kotarski 
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