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Imię i nazwisko Stanisława Kramarz 

Komórka organizacyjna Samodzielne stanowisko pracy 

Stanowisko 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i planowania 
przestrzennego. 
 

 
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. 
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II. W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ: 
1. Prawidłowa realizacja zapisów ustawy o gospodarce komunalnej. 
2. Prawidłowa realizacja zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów                            
i mieszkaniowym zasobie gminy, w szczególności: 
- tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej, 
- koordynowanie działań związanych z tworzeniem gminnego zasobu 
mieszkaniowego, 
- zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, 
- przygotowywanie umów o odpłatne używanie lokalu i umów najmu, 
- naliczanie czynszu za wynajem lokali oraz rozliczanie kosztów centralnego 
ogrzewania, 
- przygotowywanie zarządzeń Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawki czynszu 
za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali będących własnością gminy, 
wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy i innych przewidzianych w ustawie. 
3. Prawidłowa realizacja zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w szczególności: 
- nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzanie 
ścieków dla mieszkańców gminy, 
- informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, 
- przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
lub zbiorowe oczyszczanie ścieków, 
- przygotowywanie uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie gminy, w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków oraz innych uchwał przewidzianych w ustawie, 
4. Prawidłowa realizacja zapisów ustawy – Prawo energetyczne,                                 
w szczególności: 
- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe na obszarze gminy, 
- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie 
gminy,  
- rozliczanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, 
- opracowywanie projektu założeń do planu i projektu planu zaopatrzenia                      
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i przygotowanie uchwał Rady 
Gminy w tych sprawach. 
5. Koordynowanie prac związanych z budową kanalizacji na terenie Gminy.                  
6. Planowanie, finansowanie oraz realizacja inwestycji gminnych. 
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III. W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO: 
1. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy                      
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności: 
- koordynowanie działań związanych z kształtowaniem polityki przestrzennej 
gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i zmian do nich, a także przygotowywanie 
odpowiednich w tym zakresie uchwał Rady Gminy, 
- koordynowanie prac związanych z powoływaniem gminnej komisji 
urbanistyczno-architektonicznej jako organu doradczego wójta oraz ustalanie 
jej regulaminu, 
- udostępnianie do wglądu studium i miejscowych planów oraz wykonywanie            
z nich wypisów i wyrysów,  
- prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie 
lub zmianę i gromadzenie materiałów z nimi związanych, 
- dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 
ocenianie postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie 
wieloletnich programów ich sporządzania, 
- przygotowywanie uchwał Rady Gminy w sprawie aktualności studium                     
i planów miejscowych w przypadku uznania ich za nieaktualne, 
- naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z opłatami „planistycznymi”       
i odszkodowań dotyczących wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości po 
uchwaleniu planów miejscowych, 
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- prowadzenie postępowania, przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru tych decyzji, 
- prowadzenie postępowania, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy 
i prowadzenie rejestru tych decyzji. 
IV. W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

1. Prawidłowa realizacja ustawy o zamówieniach publicznych poprzez 
stosowanie odpowiednich zasad, form i trybu udzielania zamówienia. 

2. Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji przy dokonywaniu 
jakichkolwiek uzgodnionych zakupów bądź zamawianiu usług. 

 
V. W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW: 
1. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy                 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności: 
- koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem co 4 lata gminnego 
programu opieki nad zabytkami i przygotowywanie odpowiedniej uchwały Rady 
Gminy, 
- prowadzenie gminnej ewidencji zabytków objętych wojewódzką ewidencją 
zabytków, 
- przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotów o wartości zabytkowej 
lub archeologicznej i zawiadamianie o tym Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, 
- uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń i opinii od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, 
- sprawowanie opieki nad zabytkami, koordynowanie finansowania prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do 
którego tytuł prawny ma gmina, 
- przygotowywanie uchwał Rady Gminy w sprawie utworzenia parku 
kulturowego, 
- wnioskowanie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac 
konserwatorskich przy zabytkach, 
- wnioskowanie o przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami” osobom 
zasłużonym. 
 
VI. W ZAKRESIE CMENTARZY: 
1. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy                 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w szczególności: 
- koordynowanie prac związanych z zakładaniem, rozszerzaniem i zamykaniem 
cmentarzy komunalnych oraz przygotowywanie uchwał Rady Gminy w tych 
tematach, 
- koordynowanie prac związanych z utrzymywaniem i zarządzaniem 
cmentarzami komunalnymi, 
- przygotowywanie decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel w 
przypadkach wskazanych w ustawie. 
2. Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy                   
o grobach i cmentarzach wojennych, w szczególności: 
- zapewnienie opieki i pielęgnowanie grobów i cmentarzy wojennych, 
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VII. 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               
i Pana Romana Gila oraz zastępstwo w zakresie zamówień publicznych 
podczas nieobecności w pracy Pani Anny Bodzioch. Panią zastępować będzie 
Pani Helena Małaczyńska i Pan Roman Gil. 
 

 Przyjął do wiadomości i stosowania Zatwierdził 

 
Data 

 
01-08-2012 

 
 

Stanisława Kramarz 
 
 
 
  

 
Wójt Gminy – Zenon Kotarski 

Imię                
i nazwisko 

Podpis 

 
Stanisława Kramarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


