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Imię i nazwisko Katarzyna Sławska 

Komórka organizacyjna Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Stanowisko 
Stanowisko ds.  oświaty 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 Gmin 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 PROMOCJI: 

 

1. Promocja gminy. 

2. Opracowywanie materiałów redakcyjnych oraz organizowanie wydawania 

gazety lokalnej. 

3. Współpraca z mediami publicznym. 
 

III. W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH: 

1. Współpraca z instytucjami wdrażającymi programy pomocowe Unii 

Europejskiej. 

 Pozyskiwanie środków zewnętrznych (pisanie wniosków) dla gminy na 

realizację tzw. „miękkich” projektów. 

2. Prowadzenie działań informacyjnych dla beneficjentów z terenu gminy                       

o dostępnych dla nich funduszach pomocowych w ramach „miękkich” 

projektów. 

3. Weryfikacja terminów i rodzajów naborów dotacji Unii Europejskiej. 
 

IV. W ZAKRESIE INFORMACJI PUBLICZNEJ: 

 

1. Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 
 

V. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY  ORGANIZACJAMI PORAZRĄDOWYMI, MŚP I  
ZWIĄZKAMI WYZNANIOWYMI: 

     1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, MŚP i związkami wyznaniowymi. 

     2. Koordynowanie działań związanych z przystąpieniem gminy do stowarzyszeń. 

     3. Prowadzenie spraw związanych z Planem Rozwoju Lokalnego, Odnową Wsi oraz   

Strategią Planów Odnowy Miejscowości. 
 

 
 

VI. W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH: 
 

1. Wydawanie w drodze decyzji administracyjnej i cofanie pozwoleń na 

przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy zgodnie z ustawą               

o zbiórkach publicznych. 

2. Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzenia publicznego i 

wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia zgodnie z ustawą – Prawo                       

o zgromadzeniach. 

3. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej i decyzji  o zakazie 

przeprowadzenia imprezy masowej zgodnie z ustawą  o bezpieczeństwie imprez 

masowych. 

4. Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprezy artystycznej lub 

rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej i decyzji o zakazie odbycia 

imprezy zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. 
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VII. W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA: 

1. Prowadzenie  spraw związanych z działalnością służby zdrowia   i ochroną 

zdrowia w Gminie Domaszowice. 

2. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia w celu zapewnienia prawidłowego 

           stanu opieki zdrowotnej na terenie Gminy. 

 

 

VIII. W ZAKRESIE  OŚWIATY: 

      1. Prowadzenie wszelkich spraw z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia 

pracowników    młodocianych. 

      2. Wydawanie decyzji w sprawie  dofinansowania pracodawcom kosztów 

kształcenia pracowników   młodocianych. 

3. Prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do 

placówek oświatowych. 

4. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dzieci do 

i ze szkół,  dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie gminy oraz nadzór 

nad prawidłową eksploatacją, sprawnością i stanem technicznym środków 

transportu będących w dyspozycji gminy. 

5. Kontrola i nadzór nad realizacją  obowiązku szkolnego i nauki. 

6. Prowadzenie dokumentacji związanej z nagrodami wójta dla nauczycieli i 

dyrektorów placówek oświatowych. 

7. Przygotowywanie prac związanych z organizacją konkursów na stanowisko 

dyrektora placówki oświatowej, w tym przygotowanie dokumentacji z tym 

związanej. 

8. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawach związanych z 

oświatą. 

9. Prowadzenie spraw związanych z konkursami przedmiotowymi. 

10. Przygotowanie dokumentacji związanej z wystawieniem okresowych ocen 

nauczycieli i z powołaniem komisji kwalifikacyjnych do nadania nauczycielowi 

kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego. 

11. Prowadzenie spraw związanych z organizacją kolonii i zimowisk. 

12. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej oraz kontrola wykonywania tego 

obowiązku przez szkoły a także prowadzenie spraw związanych z Systemem 

Informacji Oświatowej 

13. Współdziałanie z organami nadzoru pedagogicznego a w szczególności                           

z kuratorium oświaty. 

14. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem rocznych arkuszy 

organizacyjnych szkół i placówek oświatowych sporządzanych przez 

dyrektorów oraz przedkładanie ich do załatwienia Wójtowi. 

     15. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli w zakresie 

dotyczącym organu prowadzącego. 
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    16. Prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną na zakup podręczników dla    

uczniów. 

    17.Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw pracowniczych                    

w szkołach. 

    18. Podejmowanie innych czynności i działań z zakresu oświaty. 

 

IX. W ZAKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 

TRZECH: 

1. Prowadzenie i aktualizowanie rejestru podmiotów prowadzących żłobki i kluby 

dziecięce. 

2. Wydawanie zaświadczeń o wpisaniu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących 

żłobki i kluby dziecięce. 

3. Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących wpisu do rejestru prowadzących żłobki i 

kluby dziecięce. 

4. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z zatrudnianiem dziennych opiekunów 

dzieci do lat trzech i prowadzenie wykazu tych opiekunów. 

5. Przygotowywanie wszelkich spraw związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej dziennych opiekunów. 

6. Prowadzenie czynności nadzorczych w stosunku do podmiotów prowadzących 

żłobki, kluby dziecięce i w stosunku do dziennych opiekunów. 

7. Przygotowywanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 i przekazywania ich właściwemu wojewodzie w wersji 

elektronicznej. 

X. 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. 

 

XI. 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. 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 Marta Morga.Pani zastępować 

będzie Panią Martę Morgę i Marzenę Balicką. 

 
 



 

Karta obowiązków i uprawnień 
OR. 2003.1.2013 

 

 
Urząd Gminy 
Domaszowice  
u l .  G łówna 26  

46-146 Domaszowice  

 

 

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 

 
 

Katarzyna Sławska 
 
 
 
  

 
Wójt Gminy – Zenon Kotarski 

Imię                
i nazwisko 

Podpis 

 
 

 

 

 

 
 

 


