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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. 
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II. W ZAKRESIE OBIEGU KORESPONDENCJI: 

1. Prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
2. Obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów. 
3. Obsługa informatycznego systemu Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP). 
4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, w szczególności:  

- ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji 
oraz przesyłek, 
- prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych, 
- sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie, 
- wysyłanie korespondencji i przesyłek, 
- przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, 

faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp., 
- udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby – kierowanie ich 

do właściwych referatów lub stanowisk pracy. 
5. Sprawdzanie zgodności zawartości przesyłek z symbolami 

uwidocznionymi na kopertach oraz liczby załączników wymienionych                
w piśmie. 

6. Zaopatrywanie pracowników Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne, 
środki czystości i inne. 

7. Wyszukiwanie informacji w Internecie. 
8. Obsługa centrali telefonicznej, faksu i centrali radiofonicznej. 
9.  Prowadzenie rozliczeń rozmów telefonicznych. 
10.Właściwe zabezpieczenie pieczęci przypisanych do stanowiska pracy. 
11. Rozdzielanie pism między pracowników zgodnie z dyspozycją dotyczącą 

sposobu i terminu załatwienia spraw. 
12.Prowadzenie kancelarii tajnej (wpływy i wysyłki – ewidencja 

korespondencji tajnej).   
13. Prowadzenie książki kontroli, wyjść służbowych i wyjść prywatnych w   

godzinach pracy. 
14. Zakładanie i prawidłowe prowadzenie list obecności pracowników 

Urzędu Gminy,   stażystów i pracowników zatrudnionych w ramach robót 
publicznych. 

15. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i wydawaniem 
ewidencyjnych kart drogowych  ciągnika. 
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III. W ZAKRESIE PROWADZENIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO: 

1. Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, instrukcją kancelaryjną i archiwalną. 

2. Współpraca z Archiwum Państwowym w Opolu. 
3. Sporządzanie instrukcji i regulaminów archiwum zakładowego. 
4. Kompletowanie i sporządzanie wykazów spisów zdawczo-odbiorczych 

dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego i państwowego. 
5. Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum zakładowego. 
6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i sporządzanie protokołów 

zniszczeń. 
7. Należyte dbanie o pomieszczenie archiwum zakładowego i znajdującej 

się w nim dokumentacji. 
 
IV. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY: 
      1.  Prowadzenie sekretariatu Wójta i Urzędu. 

2. Koordynowanie spraw związanych z naradami organizowanymi przez 
Wójta Gminy i kierownictwo Urzędu. 

3.  Protokołowanie narad Wójta z pracownikami Urzędu Gminy. 
4. Organizowanie w razie potrzeby dyżurów w Urzędzie i przekazywanie 

meldunków do służb informacyjnych. 
5. Dbanie o wystrój zewnętrzny i wewnętrzny Urzędu ze szczególnym 

uwzględnieniem tablic ogłoszeń i wystrojem z okazji świąt i rocznic 
państwowych. 

6. Koordynowanie pracy sprzątaczki. 
 
V. 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. 
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VI. 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 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 oraz Pani Marta Morga. 
 
 

 
UPRAWNIENIA: 

 

1. Odbieranie poczty i potwierdzanie otrzymania przesyłek poleconych                  
i innych. 

2. Podpisywanie odbioru faktur. 
3. Posiadanie kluczy wejściowych do budynku Urzędu Gminy. 

 
 
 

 Przyjął do wiadomości i stosowania Zatwierdził 

 
Data 

 
02.07.2012 

 
 

Marzena Balicka  
 
 
 
  

 
 

Wójt Gminy – Zenon Kotarski 

Imię                
i nazwisko 
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