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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 SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNICZEJ                                

I ORGANIZOWANIA PRACY URZĘDU: 

1.Prawidłowa organizacja pracy, a w szczególności przestrzeganie przepisów 
prawa, porządku i dyscypliny pracy, prawidłowe i sprawne załatwianie spraw 
obywateli oraz ich skarg i wniosków, 

2.Koordynowanie dokumentów z zakresu organizacji Urzędu (statut, 
regulaminy, zarządzenia, kodeks etyki) oraz zmian tych dokumentów, 

3.Nadzór nad przygotowaniem dla potrzeb Rady Gminy i jej organów 
informacji, projektów uchwał oraz opracowywanie zarządzeń Wójta Gminy 
właściwych dla stanowiska pracy, 

4.Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i jej Komisjach, 

5.Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem interpelacji, wniosków radnych, 

6.Bezpośredni nadzór nad kierowcą autobusu szkolnego i opiekunem dzieci, 

7. Współorganizowanie zebrań wiejskich oraz organizowanie pracy i nadzór 
nad opiekunami poszczególnych sołectw, 

8.Nadzór i wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych                            
i wojskowych oraz zarządzania kryzysowego, 

10.Współpraca z sąsiednimi gminami, 

11.Współdziałanie z organami kontroli państwowej oraz organami ścigania. 

III. W ZAKRESIE NADZORU, KONTROLI I INSTRUKTAŻU: 

1.Nadzorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych skierowanych do 
Wójta przez organy kontroli zewnętrznej, 

2.Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego na wszystkich stanowiskach pracy, 

3.Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego 
rzeczowego wykazu akt, 

4.Przeprowadzanie bieżących kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy oraz                       
w jednostkach organizacyjnych gminy w ramach kontroli zarządczej, 

5.Kontrola pomieszczeń biurowych w zakresie zabezpieczenia dokumentów, 
pieczęci, druków i komputerów, 
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IV. W ZAKRESIE OŚWIATY: 
 

1.Prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy             
o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, 

2.Nadzór nad placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie gminy,          
a w szczególności nad zapewnieniem odpowiednich warunków działania 
placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, nauki i wychowania; nad wykonywaniem remontów obiektów 
szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; nad organizacją 
obsługi administracyjnej i finansowej; nad wyposażeniem placówek 
oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 
programów nauczania i programów wychowawczych, 

3.Nadzór nad realizacją zadania dotyczącego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty, 

4.Koordynacja działań związanych z ustalaniem sieci publicznych 
przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy     
i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich uchwał Rady Gminy, 

5.Nadzór i koordynacja działań związanych z zapewnieniem bezpłatnego 
transportu  i opieki w czasie przewozu dzieci do i ze szkoły, 

6.Współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi organami lub organizacjami 
zajmującymi się sprawami oświaty, 

7.Występowanie z wnioskami do dyrektorów szkół i innych placówek 
oświatowych oraz do organów nadzoru pedagogicznego w sprawach 
dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych, 

8.Nadzór nad organizowaniem konkursów na stanowisko dyrektora 
placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy, 

9.Przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał Rady Gminy 
w sprawach utworzenia lub likwidacji placówek oświatowych na terenie 
gminy i zasięganie opinii właściwych organów w tych sprawach, 

10.Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych znajdujących się na terenie 
gminy i wydawanie zaświadczeń o wpisie, 

11.Inne sprawy dotyczące zagadnień związanych z oświatą. 
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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. 

 

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 interesantów. 
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. 
 

 
 

 
 

 
UPRAWNIENIA: 

 
1. Używanie pieczątki imiennej z upoważnienia Wójta Gminy w zakresie 

prowadzenia spraw Urzędu Gminy, w tym do wydawania decyzji 
administracyjnych z zakresu funkcjonowania Urzędu Gminy.  

2. Stałe zastępstwo Wójta Gminy w razie jego nieobecności. 
3. Sporządzanie testamentów allograficznych. 

 
 

 

 Przyjął do wiadomości i stosowania Zatwierdził 

 
Data 

 
02-07-2012 

 
Alicja Piasecka 

 

 
Wójt Gminy – Zenon Kotarski 
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