Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 47/2013
W6jta Gminy Sochocin z dnia 25.09 .2013r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZ~DU

GMINY SOCHOCIN

ROZDZIAt I
POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Regulamin Organizacyjny Urz~du Gminy Sochocin, zwany dalej "Regulaminem" okresla:
1. Organizacj~ wewn~trznq Urz~du
2. Struktur~ organizacyjnq Urz~du
3. Zadania Urz~du
4. Zasady funkcjonowania
5. Zakresy dzialania:
1) kierownictwa Urz~du
2) wydzial6w
3) samodzielnych stanowisk

§2
Ilekroc dalej mowa 0 :
1. Gminie - naleiy przez to rozumiec Gmin~ Sochocin
2. Radzie - naleiy przez to rozumiec Rad~ Gminy Sochocin
3. Regulaminie - naleiy przez to rozumiec Regulamin Organizacyjny Urz~du Gminy
Sochocin
4. Urz~dzie - naleiy przez to rozumiec Urzqd Gminy w Sochocin ie
5. W6jcie - naleiy przez to rozumiec W6jta Gminy Sochocin
6. Zast~pcy W6jta - naleiy przez to rozumiec naleiy prze to rozumiec Zast~pc~ W6jta Gminy
Sochocin
7. Skarbniku - naleiy przez to rozumiec Skarbnika Gminy Sochocin
8. Sekretarzu - naleiy prze to rozumiec Sekretarza Gminy Sochocin
9. Ustawie- naleiy przez to rozumiec Ustaw~ z dnia 08 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
10. Statucie - naleiy przez to rozumiec Statut Gminy Sochocin
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§3
1.

Urzqd jest zakladem pracy w rozumieniu przepisow prawa pracy

§4
1.

Siedziba Urz~du miesci si~ : 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9

§S
1.

Urzqd jest czynny w dni robocze w godzinach:
00
1) od poniedzialku do czwartku od godz.8 do godz . 1600
2) w piqtki od godz. 8 °0 do godz. 1700
3)
4)
5)

soboty wolne
Urzqd Stanu Cywilnego udziela slubow takze w soboty, niedziele i inne dni wolne od
pracy
interesanci w sprawach skarg i wniosk6w Sq przyjmowani przez Wojta w kazdy wtorek od
godz . 9.00 do godz . 13.00

§6
1.

Urzqd realizuje zadania :
1) wlasne, wynikajqce z ustawy
2) zlecone, powierzone z zakresu dzialania organ6w administracji rzqdowej
3) wynikajqce z zawartych mi~dzy Gminq, a jednostkami samorzqdu terytorialnego
4) pozos tale, w tym okreslone Statutem, uchwalami Rady Gminy i zarzqdzeniami W6jta

§7
si~ przepisy Kodeksu Post~powania Administracyjnego, chyba,
ze przepisy szczeg61ne stanowi q inaczej
2. Czynnosci biurowe i kancelaryjne regulowane Sq na podstawie Rozporzqdzenia Prezesa Rady
Ministr6w
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt, instrukcji w sprawie dzialania archiwow zakladowych ( Dz. U. z
2011r. Nr 14, poz. 67) oraz niniejszego Regulaminu

1. Przy zalatwianiu spraw stosuje

§8
opiera si~ na zasadzie jednoosobowego
hierarchicznego
podporzqdkowania,
podzialu
czynnosci
oraz
odpowiedzialnosci za wykonywanie powierzonych zadan

1. Funkcjonowanie

Urz~du

kierownictwa,
indywidualnej

§9

1.
2.

Pracq Urz~du kieruje Wojt
Wojt wykonuje swoje obowiqzki przy pomocy Zast~pcy W6jta, Skarbnika, Sekretarza ,
Kierownikow Wydzialow oraz pracownik6w na samodzielnych stanowiskach pracy

§ 10
1.

W Urz~dzie zatrudnia si~ pracownikow na podstawie:
1) wyboru
2) powolania
3) umowy 0 prac~
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2. Okreslone przez W6jta zadania mogq bye wykonywane na podstawie umowy zlecenia lub
umowy 0 dzieto

§11
1.

Pracownicy samorzqdowi zatrudniani Sq na stanowiskach :
1) urz~dniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urz~dniczych
2) doradc6w i asystent6w
3) pomocniczych i obstugi

§12
1.

Nab6r na wolne stanowisko urz~dnicze, w tym na kierownicze stanowisko
odbywa si~ w spos6b otwarty i konkurencyjny

urz~dnicze

§13
1.

Wynagrodzenie pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy 0 prac~ nast~puje zgodnie
z obowiqzujqcym "Regulaminem wynagradzania"

ROZDZIAt II
ZASADY SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH
§ 14
kieruje W6jt przy pomocy Zast~pcy W6jta, Sekretarza i Skarbnika
W6jt, jako kierownik Urz~du wykonuje uprawnienia zwierzchnika stuibowego w stosunku do
pracownik6w Urz~du i Kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych
3. Do wytqcznej kompetencji W6jta naleiy:
1) kierowanie bieiqcymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnqtrz
2) kierowanie i koordynowanie dziatalnosci kom6rek organizacyjnych Urz~du
3) sktadanie oswiadczen woli w imieniu Gminy w zakresie zarzqdu mieniem i udzielanie
upowainien w tym zakresie
4) nadzorowanie i realizacja Strategii Rozwoju Gminy
5) okreslanie polityki kadrowej i placowej
6) zatwierdzanie zakres6w czynnosci i odpowiedzialnosci pracownik6w, ocena pracy kadry
kierowniczej i samodzielnych stanowisk oraz zatwierdzanie ocen pracy pracownik6w,
przygotowanej i przedstawionej W6jtowi przez Kierownik6w Wydzial6w
7) wykonywanie uchwat Rady oraz przedkladanie na sesje sprawozdan z ich realizacji
8) okreslanie polityki finansowej i prowadzenie gospodarki finansowej
9) udzielanie petnomocnictw procesowych
10) petnienie funkcji szefa obrony cywilnej i zarzqdzania kryzysowego oraz nadz6r nad
realizacjq zadan z zakresu obronnosci
11) wykonywanie innych zadan zastrzeionych dla W6jta przepisami prawa, Regulaminem i
uchwatami Rady
1.
2.

Urz~dem

§ 15
1. Wykonujqc wyznaczone przez W6jta zadania, Zast~pca W6jta zapewnia w powierzonych mu
sprawach rozwiqzywanie problem6w wynikajqcych z zadan Gminy
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ROZDZIAt III
STRUKTURA ORGANIZCYJNA

URZ~DU

§ 16
1.
2.
3.
4.

W sk/ad Urz~du wchodz q Wydzia/y i samodzielne stanowiska pracy
Utworzeniem Wydzia/u, stanowiska pracy lub samodzielnego stanowiska pracy zarzqdza W6jt
W6jt moze utworzyc inne jednostki organizacyjne, r6wnorz~dne Wydzia/owi lub inne niz
okreslone w niniejszym Regulaminie stanowiska pracy
Szczeg6/owy zakres obowiqzk6w na poszczeg61nych stanowiskach ustala W6jt, po konsultacji
z Sekretarzem i Kierownikiem Wydzia/u

§ 17
1.

Struktur~ organizacyjnq Urz~du stanowi q:

1)
2)
3)

W6jt

4)

Sekretarz Gminy

Zast~pca W6jta

Skarbnik Gminy

§ 18
1.

2.
3.

W sklad Urz~du wchodz q nast~pujqce Wydzialy i samodzielne stanowiska pracy:
1) Wydzial Kadr i Organizacji ( KO)
2) Wydzial Finansowy (F)
3)

Wydzia/ Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (KOS)

4)

Wydzial Rozwoju Lokalnego (RL)

5)

Wydzia/ Edukacji, Promocji i Spraw Spo/ecznych (EPS)

6)
7)
8)

Urzqd Stanu Cywilnego (USC)
Pe/nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (OIN)
Pe/nomocnik ds. Kontroli Zarzqdczej (KZ)

9) Asystent ds. Komunikacji Spo/ecznej(AKS)
Za prac~ Wydzia/6w odpowiadajq Kierownicy
Szczeg610wy wykaz stanowisk pracy w Urz~dzie przedstawia Schemat Organizacyjny Urz~du
stanowiqcy za/C}cznik nr 1 do Regulaminu

§ 19
1.

Do wsp61nych zadan na stanowiskach kierowniczych nalezy w szczeg6lnosci:

1)

planowanie, organizowanie i monitorowanie pracy Wydzialu

2)

motywowanie podleg/ych pracownik6w Wydzialu do stalego podnoszenia jakosci pracy
oraz kwalifikacji zawodowych

3)

nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem zalatwiania spraw nalezqcych do
Wydzia/u
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)

wnioskowanie do Sekretarza w sprawie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych
podleglych pracownik6w
okresowa ocena pracy pracownik6w i przedkladanie jej W6jtowi do zatwierdzenia
wyst~powanie z wnioskami do W6jta w ich sprawach (awans wewn~trzny, nagrody,
kary)
zapewnianie przestrzegania przez podleglych pracownik6w porzqdku i dyscypliny
pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy
przedkladanie W6jtowi projektu podzialu zadan i zakresu czynnosci pomi~dzy
podleglymi pracownikami
nadzorowanie przestrzegania przepis6w na stanowiskach pracy, w tym przepis6w
o ochronie danych osobowych, tajemnicy panstwowej i sluibowej, przeplsow
o bezpieczenstwie i higienie pracy, 0 ochronie przeciwpoiarowej oraz 0 dost~pie do
informacji publicznej
odpowiedzialnosc i dbalosc 0 powierzone mienie
podejmowanie inicjatyw w zakresie wydawania przeplsow gminnych bqdi innego
uregulowania okreslonych spraw, naleiqcych do zakresu dzialania Wydzial6w
wsp61dzialanie w opracowywaniu projekt6w uchwal Rady, zarzqdzen W6jta, um6w,
porozumien i innych akt6w prawnych
opracowywanie projekt6w budietu w cz~sci dotyczqcej zakresu dzialania Wydzial6w
i bieiqcy nadz6r nad realizacjq uchwaty budietowej w tej cz~sci
opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdan z prowadzonych spraw
wsp61dzialanie z organami administracji publicznej, gminnymi jednostkami
organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi Gminy i organizacjami mieszkanc6w
Gminy
wydawanie
w
zakresie
wykonywanych
zadan
decyzji
administracyjnych
i zaswiadczen w ramach posiadanych upowainien
zapewnienie wlasciwej wsp61pracy z Rad q oraz organami jednostek pomocniczych
gminy, w tym przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych oraz
udzielanie wyjasnien na skargi i wnioski interesant6w w trybie przewidzianym
przepisami prawa
organizowanie narad z podleglymi pracownikami i przekazywanie zwierzchnikom
sluibowym informacji dotyczqcych spraw Gminy i Urz~du
realizowanie zadan z zakresu bezpieczenstwa i porzqdku publicznego oraz obrony
cywilnej w wymiarze wynikajqcym z zakresu dzialania Wydzialu
rozpatrywanie wniesionych do Urz~du skarg, odpowiednio do merytorycznego zakresu
dzialania Wydzialu

ROZDZIAt IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA

URZ~DU

§ 20
1. Urzqd dziala w oparciu 0 nast~pujqce zasady:
1) praworzqdnosci
2) sluiebnosci wobec spolecznosci lokalnej
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym
4) jednoosobowego kierownictwa
5) kontroli zarzqdczej
6) podzialu zadan pomi~dzy kierownictwo Urz~du
samodzielne stanowiska pracy
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poszczeg61ne Wydzialy oraz

§ 21
1. Pracownicy Urz~du w wykonywaniu swoich obowiqzk6w i zadan dzialajq na podstawie
i w granicach prawa i zobowiqzani Sq do jego scislego przestrzegania

§ 22
1. Wydatki publiczne powinny bye dokonywane w spos6b celowy i oszcz~dny z zachowaniem
nast~pujqcych zasad:
1) uzyskiwania jak najlepszych efekt6w z danych naklad6w
2) optymalnego doboru metod i srodk6w sluiqcych osiqgni~ciu zaloionych cel6w
3) na uslugi, dostawy i zakupy material6w umowy zawiera si~ na zasadach okreslonych
w przepisach prawa i Regulaminie zam6wien publicznych

§ 23
1.

2.
3.
4.

Jednoosobowe kierownictwo opiera si~ na jednolitosci poleceniodawstwa i sluibowego
podporzqdkowania, przydzialu czynnosci dla poszczeg61nych pracownik6w oraz ich
indywidualnej odpowiedzialnosci za wykonywanie powierzonych zadan
Urz~dem kieruje W6jt przy pomocy Zast~pcy W6jta, Sekretarza, Skarbnika, kt6rzy ponoszq
odpowiedzialnose przed W6jtem za wykonywanie swoich zadan
Kierownicy poszczeg61nych Wydzial6w kierujq i zarzqdzajq Wydzialami w spos6b
zapewniajqcy optymalnq realizacj~ zadan i ponoszq za to odpowiedzialnose przed W6jtem
Kierownicy Wydzial6w Sq bezposrednimi przeloionymi podleglych
im pracownik6w
i sprawujq nadz6r nad ich pracq

§ 24
1.

Zasady opracowywania akt6w prawa mleJscowego oraz zasady podpisywania pism przez
W6jta, Zast~pc~ W6jta, Skarbnika, Sekretarza i Kierownik6w Wydzial6w okresla odr~bne
zarzqdzenie W6jta

§ 25
1.

2.

W Urz~dzie dziala kontrola zarzqdcza, kt6ra stanowi og6l dzialan podejmowanych dla
zapewnienia realizacji cel6w i zadan w spos6b zgodny z prawem, efektywny, oszcz~dny
i terminowy
Szczeg6lowe zasady kontroli zarzqdczej w Urz~dzie i jednostkach organizacyjnych okreslajq
odr~bne Zarzqdzenia W6jta

§ 26
1.
2.

Wydzialy realizujq zadania wynikajqce z przepis6w prawa
Regulaminu w zakresie ich
wlasciwosci rzeczowej
Poszczeg61ne Wydzialy zobowiqzane Sq do wsp61dzialania z pozostalymi kom6rkami
organizacyjnymi Urz~du w szczeg61nosci w zakresie wymiany informacji, wzajemnych
konsultacji oraz opracowywania wsp61nych rozwiqzan, jeieli zakres sprawy dotyczy
wlasciwosci rzeczowej wi~cej nii jednego Wydzialu
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ROZDZIAt

v

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY
§ 27
1. Zasady i tryb wykonywania czynnosci kancelaryjnych na stanowisku pracy okreslajq :
1)
2)
3)

instrukcja kancelaryjna
jednolity rzeczowy wykaz akt
wewn~trzne ustalenia dotyczqce sprawowania nadzoru nad prawidlowym pod
wzgl~dem
prawnym, merytorycznym
formalnym przygotowywania pism
i korespondencji

ROZDZIAt VI
ZAKRESY ZADAI~ DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH
I SAMODZIElNYCH STANOWISK PRACY
§ 28
1. Do zakresu zadan W6jta nalezy:
1)
2)
3)
4)

reprezentowanie Gminy na zewnqtrz
prowadzenie i nadz6r nad biezqcymi sprawami Gminy
podejmowanie czynnosci z zakresu prawa pracy
wykonywanie uprawnien zwierzchnika sluzbowego wobec wszystkich pracownik6w
Urz~du i Kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)

14)

zwotywanie narad z Kierownikami Wydzial6w i Kierownikami jednostek organizacyjnych
w celu oceny stopnia i jakosci realizowanych zadan
koordynowanie dzialalnosci wszystkich wydzial6w w Urz~dzie, sprawowanie nadzoru nad
realizacjq zadan oraz organizowanie ich wsp61pracy
rozstrzyganie spor6w pomi~dzy kom6rkami organizacyjnymi, w szczeg61nosci
dotyczqcymi podzialu zadan
udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
przyjmowanie oswiadczen 0 stanie majqtkowym od pracownik6w upowaznionych przez
W6jta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i Kierownik6w jednostek
organizacyjnych
wydawanie decyzji administracyjnych
udzielanie upowaznien i pelnomocnictw pracownikom Urz~du w zakresie przez niego
okreslonym
okreslanie kierunk6w i strategii rozwoju Gminy, w tym strategii promocji Gminy
ustalanie Regulaminu Organizacyjnego Urz~du, podzialu zadan i stanowisk powierzonych
do realizacji pracownikom Urz~du
przygotowywanie projekt6w uchwal i wydawanie zarzqdzen okreslajqcych sposoby
realizacji zadan
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15) wykonywanie innych zadan zastrzeionych dla W6jta przez przepisy prawa, uchwaly Rady
i Regulamin

2. Do zakresu zadan
1)

2)
3)

Zast~pcy

W6jta naleiy:

zast~powanie

W6jta w zakresie udzielonego przez W6jta pelnomocnictwa w czasie jego
nieobecnosci lub niemoinosci sprawowania przez niego funkcji
bieiqce monitorowanie moiliwosci pozyskiwania srodk6w zewn~trznych, w tym srodk6w
z Unii Europejskiej przez Gmin~ i przedstawianie W6jtowi informacji z tego zakresu
wsp61praca z jednostkami organizacyjnymi i Gminnym Zakladem Komunalnym sp. z 0.0.
w zakresie przekazywania informacji 0 moiliwosciach pozyskiwania srodk6w
zewn~trznych

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)
11)

12)
13)

wsp61praca ze Starostwem Powiatowym w Plonsku w zakresie skladania dokumentacji
zwiqzanej z uzyskaniem pozwolenia na budow~, na realizacje rob6t budowlanych na
obiekcie wpisanym do rejestru zabytk6w, pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych, a takie dokonywanie zgloszen planowanych rob6t budowlanych,
zakonczonych rob6t budowlanych i innych czynnosci wynikajqcych z ustawy Prawo
Budowlane
reprezentowanie W6jta w pracach Lokalnej Grupy Dzialania "Przyjazne Mazowsze"
nadz6r nad prawidlowym uiytkowaniem i konserwacjq urzqdzen sieci wodociqgowej i
kanalizacyjnej stanowiqcej wlasnosciq Gminy, a b~dqcej w uiytkowaniu Zakladu Uslug
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
wsp61praca z Powiatowym Zarzqdem Dr6g i Generalnq Dyrekcjq Dr6g Krajowych
i Autostrad w zakresie planowania rozwoju infrastruktury drogowej b~dqcej w ich
zarzqdzie, a poloionej na terenie Gminy.
wsp61praca z Powiatowq Komend q Policji w Plonsku w zakresie bezpieczenstwa
i porzqdku publicznego w Gminie
organizacja i nadz6r nad pracami komisji ds. zam6wien publicznych
sprawowanie nadzoru nad terminowq realizacjq zalecen inspekcji nadzoru budowlanego
przyjmowanie interesant6w w zast~pstwie lub na polecenie W6jta
zast~powanie Sekretarza w czasie jego nieobecnosci
inne czynnosci na podstawie udzielonych upowainien i pelnomocnictw

3. Do zakresu zadan Sekretarza naleiy:

1) opracowywanie i przedkladanie W6jtowi propozycji zmian w organizacji

Urz~du Gminy w

celu stalego podnoszenia jakosci pracy oraz optymalizacji koszt6w funkcjonowania
Urz~du

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

sprawowanie nadzoru nad planowaniem pracy w poszczeg61nych Wydzialach,
monitorowanie i ocena stopnia realizacji zadan
nadz6r nad realizacjq zadan przez Kierownik6w Wydzial6w w zakresie oceny pracy
pracownik6w i gromadzenie dokumentacji z tym zwiqzanej
opracowywanie i aktualizacja Statutu Gminy, przedstawianie propozycji zmian
opracowywanie i aktualizacja regulamin6w i innych dokument6w okreslajqcych
funkcjonowanie Urz~du
prowadzenie rejestru akt6w prawa miejscowego i jego aktualizacja
przyjmowanie ustnych oswiadczen woli spadkodawcy
potwierdzanie wlasnor~cznosci podpisu
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9)

podpisywanie przelew6w w systemie elektronicznym CUI

10) pelnienie funkcji pelnomocnika ds. informacji niejawnych i realizacja zadan w tym
zakresie zwiqzanych z ochronq tajemnicy panstwowej i sluibowej ,a w szczeg6lnosci:
•
•

zapewnienie ochrony informacji niejawnych
zapewnienie ochrony system6w i sieci informatycznych

zapewnienie ochrony Urz~du
kontrola ochrony informacji niejawnych oraz nadz6r nad przestrzeganiem przepis6w
o ochronie informacji niejawnych
• okresowa kontrola ewidencji, material6w i obiegu dokumentow
• szkolenie pracownik6w w zakresie ochrony informacji niejawnych
• przechowywanie akt zakorkzonych post~powan sprawdzajqcych prowadzonych
w stosunku do os6b ubiegajqcych si~ 0 stanowiska pracy lub zlecenie pracy, z ktorymi
Iqczy si~ dost~p do informacji niejawnych, stanowiqcych tajemnic~ sluibowq
• prowadzenie wykazu stanowisk pracy i prac zleconych oraz os6b dopuszczonych do
pracy na stanowiskach, z kt6rymi wiqie si~ dost~p do informacji niejawnych
sporzqdzanie
i kompletowanie wniosk6w 0 ordery, odznaczenia panstwowe,
odznaczenia resortowe i regionalne
przeprowadzanie czynnosci organizacyjnych w celu przeprowadzenia wybor6w,
referend6w i spis6w powszechnych na terenie Gminy
monitorowanie
zmian
w
zakresie
obowiqzujqcych
przeplsow
prawnych,
przekazywanie ich do wszystkich Wydzial6w Urz~du Gminy oraz nadz6r nad aktualizacjq
stosowanych procedur prawnych
nadz6r i odpowiedzialnosc za prawidlowe wykonywanie czynnosci kancelaryjnych przez
pracownik6w Urz~du. Wsp61praca z koordynatorem czynnosci kancelaryjnych
sprawowanie nadzoru nad prawidlowym funkcjonowaniem Biura Rady Gminy w zakresie
przygotowywania
przez pracownik6w projekt6w uchwal oraz terminowego
i prawidlowego przygotowania przez pracownik6w material6w na sesj~ Rady Gminy i na
posiedzenia jej komisji
przeprowadzanie nabor6w na wolne stanowiska pracy we wsp61pracy z Wydzialem Kadr
i Orga nizacji
organizowanie i przeprowadzanie sluiby przygotowawczej
organizowanie praktyk i staiy
wsp61praca z Kierownikami Wydzial6w w zakresie gromadzenia informacji 0 potrzebie
doksztafcania i doskonalenia zawodowego w celu wlasciwej realizacji zadan
opracowywanie, aktualizacja i realizacja harmonogramu doksztafcania i doskonalenia
zawodowego kadry pracowniczej w celu podnoszenia poziomu pracy merytorycznej
i prawidlowej realizacji zadan
przygotowywanie harmonogram6w i przeprowadzanie wewn~trznych szkolen
pracownik6w w zakresie aktualnych przepis6w prawa oraz prawidlowego stosowania
procedur wewn~trznych, we wsp61pracy z Pelnomocnikiem W6jta ds. kontroli zarzqdczej
podejmowanie dzialan zwiqzanych z ksztaltowaniem postaw etycznych pracownik6w
i okreslaniem zasad obslugi interesant6w przez pracownik6w Urz~du
wykonywanie czynnosci z zakresu prawa pracy wobec W6jta w zakresie okreslonym
przepisami obowiqzujqcego prawa
wnioskowanie do W6jta w sprawach dotyczqcych poprawy stanu technicznego
i wyposaienia pomieszczen Urz~du oraz zapewnienie odpowiedniej ich estetyki
zast~powanie Zast~pcy W6jta w czasie jego nieobecnosci
inne czynnosci na podstawie udzielonych upowainien i pelnomocnictw
•
•

11)

12)
13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)
23)
24)
25)
26)
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4. Skarbnik Gminy jest Kierownikiem Wydzialu Finansowego . Do zakresu obowiqzk6w
Skarbnika naleiy:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)

kierowanie i organizowanie pracy Wydzialu Finansowego
odpowiedzialnosc i nadz6r nad prawidlowym prowadzeniem kSiqg rachunkowych, w tym
obowiqzek stosowania przyj~tej polityki rachunkowosci
przygotowanie projektu uchwaly budzetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej
przygotowywanie w trakcie roku budietowego projekt6w zmian uchwaly budietowej
i Wieloletniej Prognozy Finansowej
opracowanie plan6w finansowych z podzialem na jednostki
ewidencja ksi~gowa przedsi~wzi~c inwestycyjnych wsp61finansowanych z funduszy
unijnych
wycena aktyw6w i pasyw6w oraz ustalanie wyniku na koniec roku obrotowego
sporzqdzanie zbiorczych sprawozdan budietowych
sporzqdzanie sprawozdan finansowych
sporzqdzanie p61rocznej informacji z przebiegu wykonania budietu i ksztaltowaniu si~
Wieloletniej Prognozy Finansowej
sporzqdzanie rocznego sprawozdania z realizacji budietu Gminy
sprawozdanie i analiza opisowa z dotacji na zadania wlasne i zlecone
opracowywanie procedur wewn~trznych
dokonywanie dyspozycji srodkami pieni~inymi
dokonywanie czynnosci zwiqzanych ze splatq i obslugq dlugu
kontrasygnowanie czynnosci prawnych mogqcych spowodowac powstanie zobowiqzan
finansowych
biezqcy nadz6r w zakresie zadan realizowanych w Wydziale
sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarkq finansowq jednostek organizacyjnych na
podstawie sprawozdawczosci przekazywanej przez te jednostki we wsp61pracy z
Pelnomocnikiem W6jta ds . kontroli zarzqdczej

5. Do zadan Petnomocnika W6jta ds. Kontroli Zarz<ldczej naleiy:
sporzqdzanie rocznego planu audytu wewn~trznego w odniesieniu do Urz~du Gminy
sporzqdzanie rocznego planu funkcjonowania kontroli zarzqdczej w jednostkach
organizacyjnych
3) badanie system6w zarzqdzania i kontroli w Urz~dzie i jednostkach organizacyjnych
Gminy w oparciu 0 roczny plan audytu
4)
ocena zgodnosci prowadzonej dzialalnosci z przepisami prawa oraz obowiqzujqcymi
procedurami wewn~trznymi
5)
ocena efektywnosci i gospodarnosci podejmowanych dzialan w zakresie system6w
zarzqdzania i kontroli
6) sprawdzanie wiarygodnosci sprawozdan finansowych oraz sprawozdan z wykonania
budietu
7) prowadzenie akt biezqcych i akt stalych dotyczqcych przebiegu i wynik6w audytu
wewn~trznego oraz obszar6w ryzyka
8)
dokonywanie okresowej oceny stanu kontroli zarzqdczej w Urz~dzie Gminy i
jednostkach organizacyjnych i przedkladanie jej wynik6w Sekretarzowi Gminy i W6jtowi
9) sporzqdzanie rocznych sprawozdan z realizacji planu audytu wewn~trznego
i przedstawianie wniosk6w Sekretarzowi Gminy i W6jtowi
10) przeprowadzanie we wsp61pracy ze Skarbnikiem Gminy okresowych kontroli w zakresie
dysponowania srodkami publicznymi w jednostkach organizacyjnych
1)
2)
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6.

7.

11) przygotowywanie harmonogramow i przeprowadzanie wewn~trznych szkolen
pracownikow w zakresie prawidlowego stosowania procedur wewn~trznych we
wspolpracy z Sekretarzem Gminy
12) pelnienie funkcji koordynatora czynnosci kancelaryjnych z uwzgl~dnieniem sprawowania
nadzoru nad prawidlowym wykonywaniem zadan archiwum zakladowego
W realizacji zdan powierzonych Pelnomocnikowi Wojta ds . kontroli zarzqdczej wspiera go
specjalista ds. kontroli zarzqdczej, ktory jest pracownikiem mu podleglym
Do zadan Asystenta ds. komunikacji spotecznej naleiy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ustalanie z Wojtem kierunkow i sposobow komunikacji spolecznej z mieszkancami
wspolpraca z Wydzialem Edukacji, Promocji i Spraw Spolecznych w zakresie opracowania
i przygotowania do druku oficjalnego informatora Gminy IIFakty sochocinskie"
organizowanie kontaktow z mediami
organizowanie konferencji prasowych Wojta
przygotowywanie materialow informacyjnych dla mieszkancow
pomoc w prowadzeniu strony internetowej Gminy
wspolpraca z Wydzialem Edukacji, Promocji i Spraw Spolecznych w zakresie
przygotowywania materialow i gadzetow reklamowych
przygotowywanie materialow do publikacji w przewodnikach i innych wydawnictwach
promocyjnych

ROZDZIAt VII
ZADANIA WYDZIAtOW, STANOWISKA PRACY W WYDZIAtACH,
ZADANIA DLA POSZCZEGOLNYCH STANOWISK PRACY
§ 29

1. Zadania Wydziatu Kadr i Organizacji
1)

Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy
Zadanie obejmuje:
•

prowadzenie dokumentacji zwiqzanej ze stosunkiem pracy, prowadzenie akt
osobowych pracownikow Urz~du i Kierownikow jednostek organizacyjnych

•

prowadzenie spraw zwiqzanych z bezpieczenstwem i higienq pracy, ochronq zdrowia
pracownikow Urz~du

•
•
•

2)

ewidencjonowanie czasu pracy pracownikow
ewidencjonowanie urlopow
prowadzenie spraw z zakresu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych oraz
nadzor nad pracami Komisji Socjalnej
Prowadzenie Biura Rady Gminy
Zadanie obejmuje :
• kompletowanie materialow na posiedzenia Rady Gminy oraz posiedzenia jej komisji
• czynnosci organizacyjno - techniczne zwiqzane z przeprowadzeniem sesji Rady Gminy
i posiedzen jej komisji oraz sporzqdzanie protokolow
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•

przekazywanie uchwal Rady Gminy do organ6w nadzoru oraz Dziennika Urz~dowego
Wojew6dztwa Mazowieckiego

•
•

•

prowadzenie rejestru uchwal
prowadzenie spraw zwiqzanych z obowiqzkiem skladania oswiadczen majqtkowych
przez Radnych oraz reklamowania Radnych od obowiqzku pelnienia czynnej sluiby
wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny
przygotowywanie projekt6w uchwal dotyczqcych diet Przewodniczqcego Rady
Gminy, Radnych, stalych komisji Rady Gminy
przygotowywanie projekt6w plan6w pracy Rady Gminy i stalych komisji

•

obsluga interesant6w Przewodniczqcego Rady Gminy

•

3)

4)

5)

6)

Prowadzenie sekretariatu
Zadanie obejmuje:
• prowadzenie kalendarza spotkan W6jta oraz Zast~pcy W6jta
• obsluga interesant6w W6jta i Zast~pcy W6jta
• przygotowywanie pism W6jta, Zast~pcy W6jta i Sekretarza
• zapewnienie komunikacji W6jta, Zast~pcy W6jta i Sekretarza z pracownikami Urz~du
• zaopatrzenie w artykuly konsumpcyjne dla obslugi gosci i sesji Rady Gminy
• obsluga centrali telefonicznej, faksu i urzqdzen biurowych
• udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do wlasciwych wydzial6w
• protokolowanie narad zwolywanych przez W6jta
Prowadzenie kancelarii Urz~du
Zadanie obejmuje:
• przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzqcej do Urz~du
• rejestrowanie korespondencji wychodzqcej
• przekazywanie W6jtowi korespondencji do dekretacji i przekazywanie jej do
kierownik6w Wydzial6w
•

zaopatrzenie Urz~du w materialy biurowe i rozdysponowanie do poszczeg61nych
Wydzial6w

•
•

przyjmowanie przesylek i paczek
przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosk6w

•

zaopatrzenie w srodki czystosci i niezb~dne wyposaienie
pracownikom obslugi

przekazywanie ich

Obsluga administracyjna solectw
Zadanie obejmuje:
• wsp6lprac~ z organami solectw
• prowadzenie ewidencji protokol6w i uchwal zebran wiejskich
• organizowanie zebran w solectwach na wniosek W6jta
• obslug~ administracyjna soltysa i rady soleckiej
Zapewnienie obslugi prawnej Urz~du, jednostek organizacyjnych, Rady Gminy oraz
solectw
Zadanie obejmuje:
• organizowanie konsultacji prawnych z przedstawicielem kancelarii obslugujqcej
Gmin~

7)

Prowadzenie spraw z zakresu zarzqdzania kryzysowego, obronnosci, obrony cywilnej,
bezpieczenstwa i porzqdku publicznego
Zadanie obejmuje:
•

prowadzenie spraw z zakresu obronnosci
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8)

• prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej
• prowadzenie spraw z zakresu zarzqdzania kryzysowego
• prowadzenie spraw z zakresu bezpieczenstwa i porzqdku publicznego
Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpoiarowej
Zadanie obejmuje :
•
•
•

prowadzenie ewidencji jednostek Ochotniczych Straiy Poiarnych na terenie Gminy
zapewnienie gotowosci bojowej dla jednostek wyznaczonych przez W6jta
obsluga administracyjna posiedzen Zarzqdu Gminnej Ochotniczej Straiy Poiarnej
szkolen, zawod6w sportowo - poiarniczych oraz innych uroczystosci Ochotniczej
Straiy Poiarnej

•

9)

wspolpraca z Panstwowq Straiq Poiarnq,
Terenowym Biurem ZOSP RP w
Ciechanowie oraz jednostkami Ochotniczych Straiy Poiarnych w zakresie ich zadan
statutowych
Prowadzenie centralnych rejestrow
Zadanie obejmuje prowadzenie centralnego rejestru:
•
•
•

uchwal Rady Gminy
za rzqdzen Wojta
ogloszen i obwieszczen Wojta

•

umow cywilno - prawnych
skarg i wnioskow

•
•
•

piecz~ci urz~dowych i pieczqtek

instytucji kultury i jednostek organizacyjnych

10) Wspolpraca z Powiatowym Urz~dem Pracy, Sqdem Rejonowym i innymi instytucjami
w zakresie organizowania prac interwencyjnych, robot publicznych oraz prac spolecznie
uiytecznych
Zadanie obejmuje:
•
•

zawieranie umow z Powiatowym Urz~dem Pracy i prowadzenie spraw z zakresu
organizowania robot publicznych i prac interwencyjnych
organizowanie pracy dla osob skazanych wskazanych przez sqd

11) Wspolpraca z Wydzialem Finansowym
Zadanie obejmuje:
• przygotowywanie dokumentacji sluiqcej sporzqdzaniu list plac
•
•

monitorowanie limitow wydatkow przeznaczonych na zadania Wydzialu
wspolpraca z Wydzialem Finansowym w zakresie przekazywania materialow
planistycznych

•

monitorowanie limitow wydatkow przeznaczonych na zadania Wydzialu

12) Wspolpraca z Wydzialem Rozwoju Lokalnego w zakresie realizacji prawa zamowien
publicznych
Zadanie obejmuje:
• przekazywanie materialow merytorycznych niezb~dnych do przygotowania
zamowien publicznych w formie pisemnej i elektronicznej
13) Prowadzenie archiwum zakladowego
Zadanie obejmuje:
•

przejmowanie dokumentacji spraw zakonczonych z poszczegolnych Wydzialow
Urz~du Gminy
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•
•
•
•
•
•
•

przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej
ewidencji
przeprowadzanie skontrum dokumentacji
porzqdkowanie przechowywanej dokumentacji przej~tej w latach wczesniejszych w
stanie nieuporzqdkowanym
udost~pnianie przechowywanej dokumentacji
inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udzial w jej komisyjnym
brakowaniu
przygotowanie materialow archiwalnych do przekazania i udzial w ich przekazaniu do
wlasciwego archiwum panstwowego

•

sporzqdzanie rocznych sprawozdan z dzialalnosci archiwum zakladowego i stanu
dokumentacji w archiwum zakladowym
wspolpraca z Sekretarzem Gminy i Koordynatorem czynnosci kancelaryjnych

•

nadzor nad utrzymaniem czystosci i porzqdku w Urz~dzie i wokol obiektu

14) organizowanie pracy i nadzor nad realizacjq zadan powierzonych pracownikom obslugi,
w tym zwiqzanych z utrzymaniem czystosci i porzqdku w pomieszczeniach Urz~du i wokol
niego
2. W Wydziale Kadr i Organizacji funkcjonuj<l nast~puj<lce stanowiska pracy:
1)

Kierownik Wydziatu z zadaniami z zakresu spraw kadrowych

Zadania:
•
•

planowanie pracy Wydzialu.
organizowanie i monitorowanie pracy w Wydziale

•
•

motywowanie pracownikow Wydzialu
dokonywanie okresowej oceny pracy pracownikow Wydzialu

•

przekazywanie informacji i materialow na stronE~ internetowq Urz~du i do gazety

•
•
•

prowadzenie spraw osobowych pracownikow Urz~du
prowadzenie dokumentacji w sprawach zwiqzanych ze stosunkiem pracy
prowadzenie akt osobowych pracownikow Urz~du oraz kierownikow jednostek
organizacyjnych

•
•

przygotowywanie i wydawanie swiadectw pracy
prowadzenie ewidencji czasu pracy pracown ikow Urz~du

•
•

prowadzenie ewidencji urlopow
realizacja ustawy 0 systemie ubezpieczen spolecznych w zakresie ustalenia zasad,
trybu i terminu podlegania pracownikow ubezpieczeniom spolecznym oraz
dokonywania imiennych zgloszen do ubezpieczen spolecznych

•

prowadzenie spraw zwiqzanych z bezpieczenstwem i higienq pracy oraz ochronq
zdrowia pracownikow Urz~du
prowadzenie rejestru upowaznien i pelnomocnictw pracownikow Urz~du
opracowywanie obowiqzujqcej sprawozdawczosci statystycznej, analiz i informacji
dotyczqcych pracownikow
prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z doskonaleniem zawodowym i doksztalcaniem

•
•
•

pracownikow

Urz~du

•

kompletowanie wnioskow emerytalno - rentowych

•

wspolpraca z Powiatowym Urz~dem Pracy, Sqdem Rejonowym i innymi instytucjami
w zakresie organizowania prac interwencyjnych, robot publicznych oraz prac
spolecznie uzytecznych
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•

prowadzenie rejestru zarzqdzen, obwieszczen i ogtoszen W6jta:

•

przekazywanie zarzqdzen do publikacji w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa
Mazowieckiego
prowadzenie rejestru um6w cywilno - prawnych
zapewnienie obslugi prawnej Urz~du, jednostek organizacyjnych, Rady Gminy oraz
sotectw

•
•

2)

•
•

organizacja pracy i nadz6r nad pracownikami obstugi
przekazywanie do Wydziatu Rozwoju Lokalnego materiat6w merytorycznych
niezb~dnych do przygotowania zam6wien publicznych w formie pisemnej i
elektronicznej

•

wsp6tpraca z Wydziatem
planistycznych

•

monitorowanie limit6w wydatk6w przeznaczonych na zadania Wydziatu

Finansowym

w

zakresie

przekazywania

materiat6w

Sekretarka

Zadania:
•
•

prowadzenie kalendarza spotkan W6jta oraz Zast~pcy W6jta
obsluga interesant6w W6jta i Zast~pcy W6jta

•
•

przygotowywanie pism W6jta, Zast~pcy W6jta
zapewnienie komunikacji W6jta, Zast~pcy W6jta i Sekretarza z pracownikami

•
•
•

koordynacja obiegu dokument6w w sekretariacie
przygotowywanie dokument6w stwierdzajqcych wtasnor~cznosc podpisu
nadz6r nad prawidtowym wykorzystaniem piecz~ci i pieczqtek i piecz~ci urz~dowych

Urz~du

•

obstuga centrali telefonicznej, faksu i urzqdzen biurowych

•

udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do wtasciwych Wydziat6w

•

obstuga gosci

3) Stanowisko ds. kancelaryjnych

Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

4)

przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzqcej do Urz~du
przekazywanie korespondencji W6jtowi w celu dekretacji do poszczeg61nych
kom6rek organizacyjnych
rejestrowanie korespondencji wychodzqcej z Urz~du
prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosk6w
zaopatrzenie Urz~du w materiaty biurowe i rozdysponowanie do
poszczeg61nych Wydziat6w
przyjmowanie paczek i przesytek
prowadzenie archiwum zaktadowego
zaopatrzenie w srodki czystosci i niezb~dne wyposaienie
pracownikom obslugi

przekazywanie ich

Stanowisko ds. obronnosci, zarzCldzania kryzysowego i ochrony przeciwpozarowej

Zadania:
•

uzupelnienie mobilizacyjne sit zbrojnych - dokumentacja akcji kurierskiej,

•
•

swiadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obronnosci
przygotowanie podmiot6w leczniczych na potrzeby obronne
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•

przygotowanie

•
•
•

opracowanie dokumentacji sta!ego dyiuru
przygotowanie stanowiska kierowania w Gminie
opracowanie regulaminu organizacyjnego funkcjonowania
wojny

•

opracowanie rocznych plan6w dzia!ania w zakresie
obronnych

•
•
•
•
•

opracowywanie wieloletnich oraz rocznych program6w
z zakresu obronnosci
wsp6!praca z terenowymi organami administracji wojskowej
opracowanie i bieiqce aktualizowanie planu obrony cywilnej
opracowywanie plan6w dzia!ania obrony cywilnej
popularyzacja i szkolenia ludnosci w zakresie obrony cywilnej

•
•

dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej
opracowanie planu ewakuacji ( przyj~cia) ludnosci na wypadek zagroienia

•
•

przygotowanie element6w systemu wykrywania i alarmowania
planowanie i realizacja zadan obrony cywilnej adekwatnych
wynikajqcych na terenie Gminy

•
•
•

nadz6r nad posiadanym sprz~tem OC oraz w!asciwe nim gospodarowanie
opracowanie planu ochrony d6br kultury na czas kryzysu i wojny
opracowanie i aktualizowanie planu zarzqdzania kryzysowego gminy

•

opracowanie rocznego planu pracy Zespo!u zarzqdzania kryzysowego,

•

wymiana informacji w zakresie likwidacji nadzwyczajnych zagroien z Powiatowym
Centrum Zarzqdzania Kryzysowego i sqsiednimi gminami

•
•

opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzi q
koordynacja i nadz6r nad wykonywaniem zadan z zakresu obronnosci, obrony
cywilnej i zarzqdzania kryzysowego w jednostkach organizacyjnych Gminy

•
•

realizacja zadan w ramach programu" Razem bezpieczniej",
wsp6!dzia!anie z policjq, panstwowq straiq pOiarnq, ochotniczymi straiami
poiarniczymi oraz inspekcjami w zakresie utrzymania bezpieczenstwa i porzqdku
publicznego

zewn~trznego

Urz~du

na

wypadek

Gminy na wypadek

pozamilitarnych przygotowan
plan6w

do

szkolen

zagroien

•

prowadzenie ewidencji jednostek Ochotniczych Straiy Poiarnych na terenie Gminy

•

zapewnienie gotowosci bojowej dla jednostek wyznaczonych przez W6jta,

•

obs!uga administracyjna posiedzen Zarzqdu Gminnej Ochotniczej Straiy Poiarnej,
szkolen, zawod6w sportowo - poiarniczych oraz innych uroczystosci organizowanych
przez ZG OSP
wsp6!praca z Panstwowq Straiq Poiarnq, Terenowym Biurem ZOSP RP w
Ciechanowie oraz jednostkami ochotniczych straiy poiarnych w zakresie realizacji
zadan statutowych
realizacja zadan wynikajqcych z ustawy 0 powszechnych obowiqzku obrony
Rzeczypospolitej

•

•

5)

planu operacyjnego funkcjonowania
Gminy
zagroienia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny

Stanowisko ds. Biura Rady i obstugi sotectw
Zadania:

•

wsp6!praca z Wydzia!ami w zakresie kompletowania materia!6w na posiedzenia Rady
Gminy oraz posiedzenia jej komisji

•

czynnosci organizacyjno - techniczne zwiqzane z przeprowadzeniem sesji Rady Gminy
i posiedzen jej komisji oraz sporzqdzanie protoko!6w
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

przekazywanie uchwal Rady Gminy do organ6w nadzoru oraz Dziennika Urz~dowego
Wojew6dztwa Mazowieckiego
prowadzenie rejestru uchwal
przekazywanie uchwal, wniosk6w oraz innych material6w Rady Gminy do Wydzial6w
Urz~du w celu ich realizacji
prowadzenie rejestru interpelacji Radnych
prowadzenie spraw zwiqzanych z obowiqzkiem skladania oswiadczen majqtkowych
przez Radnych oraz reklamowania Radnych od obowiqzku pelnienia czynnej sluiby
wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny
przygotowywanie projekt6w uchwal dotyczqcych diet Przewodniczqcego Rady
Gminy, Radnych, stalych komisji Rady Gminy i soltys6w
przygotowywanie projekt6w plan6w pracy Rady Gminy i stalych komisji
obsluga interesant6w Przewodniczqcego Rady Gminy
wsp61praca z organami solectw
prowadzenie ewidencji protokol6w i uchwal zebran wiejskich
obsluga administracyjna soltysa i rady soleckiej
organizowanie wybor6w lawnik6w do sqd6w i do innych organ6w w ramach
upowainien ustawowych

§ 30
l.Zadania Wydziafu Finansowego
1)

Planowanie budietowe
Zadanie obejmuje:
• przygotowywanie projekt6w uchwaly budietowej gminy oraz opracowanie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nadz6r nad ich realizacjq
• przygotowywanie projekt6w zmian uchwaly budietowej i WPF w trakcie roku
budietowego
•

2)

wsp61praca z Kierownikami jednostek organizacyjnych i Kierownikami Wydzial6w w
zakresie planowania budietu Gminy
Wymiar i kontrola podatkowa
Zadanie obejmuje:
•
•
•
•
•
•

3)

opracowywanie projekt6w uchwal podatkowych
opracowywanie projekt6w plan6w dochod6w z tytulu podatk6w
wymiar podatk6w od os6b prawnych, wystawianie decyzji wymiarowych dla os6b
fizycznych oraz decyzji w zakresie stosowania ulg podatkowych
wydawanie zaswiadczen potwierdzajqcych figurowanie w ewidencji podatkowej
sporzqdzanie sprawozdan 0 udzielonej pomocy publicznej de mini mis w rolnictwie i
rybol6wstwie oraz zbiorczych informacji 0 nieudzieleniu tej pomocy
kontrola w zakresie prawidlowosci i powszechnosci opodatkowania podatkiem od
nieruchomosci, podatkiem rolnym, podatkiem lesnym i podatkiem od srodk6w
transportowych

Podatki lokalne- analityka dochod6w, windykacja naleinosci z tytulu podatk6w
Zadanie obejmuje :
• pob6r i ewidencj~ naleinosci podatkowych
• dzialania windykacyjne
wystawianie upomnien, tytul6w wykonawczych
postanowien w sprawie zaliczenia nadplat
•
•

wydawanie zaswiadczen 0 niezaleganiu w podatkach
sporzqdzanie sprawozdan z realizacji dochod6w z tytulu podatk6w
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4)

Obsluga finansowo
Zadanie obejmuje:

-ksi~gowa

budzetu i

Urz~du

Gminy

•
•
•

5)

6)

prowadzenie ksiqg rachunkowych budzetu
prowadzenie ksiCjg rachunkowych wydatk6w, ZFSS i konta sum depozytowych
prowadzenie ewidencji majCjtku (analityka srodk6w trwalych, wyposazenia oraz
wartosci niematerialnych i prawnych)
• naliczanie wynagrodzen i wyplat z tytulu um6w zlecen i um6w 0 dzielo
• przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji aktyw6w i pasyw6w
Sprawozdawczosc
Zadanie obejmuje:
•
•

sporzCjdzanie miesi~cznych, kwartalnych sprawozdan budzetowych
sporzCjdzanie rocznych sprawozdan finansowych, rocznych
sprawozdan GUS

•
•

sporzCjdzanie rocznego sprawozdania Rb WS
sporzqdzanie p6lrocznej informacji 0 przebiegu wykonania budzetu i WPF

kwartalnych

• sporzqdzanie rocznego sprawozdania z realizacji wykonania budzetu
Ewidencja analityczna majqtku
Zadanie obejmuje:
•

7)

prowadzenie ewidencji wyposazenia, srodk6w trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
Obsluga kasowa budzetu
Zadanie obejmuje:
•

przyjmowanie i odprowadzanie do banku wplat z tytulu podatk6w i oplat

obslug~ kasowq Urz~du Gminy, GOPS, GOK i Biblioteki w zakresie podejmowania
srodk6w pieni~znych z banku, dokonywania wyplat i sporzCjdzania raport6w
kasowych
Wsp6lpraca z bankiem obslugujqcym budzet i jednostkami kredytujCjcymi inwestycje
Zadanie obejmuje:

•

8)

•
9)

prowadzenie dokumentacji w zakresie realizacji zadania

Nadz6r i kontrola nad gospodarkCj finansowCj jednostek organizacyjnych
Zadanie obejmuje:
•

sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarkCj finansowCj jednostek
organizacyjnych na podstawie sprawozdawczosci przekazywanej przez te jednostki

10) Wsp6lpraca z Wydzialem Rozwoju Lokalnego w zakresie realizacji prawa zam6wien
Publicznych
•

przekazywanie materia/6w merytorycznych niezb~dnych
dokumentacji przetargowej w formie pisemnej i elektronicznej

do

przygotowania

2. W Wydziale Finansowym funkcjonujCl nast~pujClce stanowiska pracy:
1) Skarbnik/Kierownik Wydzialu
Zadania:
•

przygotowanie projektu uchwaly budietowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej

•

przygotowywanie w trakcie roku budzetowego projekt6w zmian uchwaly budzetowej
i Wieloletniej Prognozy Finansowej

•

opracowanie plan6w finansowych z podzialem na jednostki

•

odpowiedzialnosc i nadz6r nad prawidlowym prowadzeniem ksiCjg rachunkowych

•

ewidencja ksi~gowa przedsi~wzi~c inwestycyjnych wsp6lfinansowanych
unijnych
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z funduszy

•

wycena aktyw6w i pasyw6w oraz ustalanie wyniku na koniec roku obrotowego

•

sporzqdzanie zbiorczych sprawozdan budzetowych

•

sporzqdzanie sprawozdan finansowych

•

z
przebiegu
sporzqdzanie
p6trocznej
informacji
i ksztaltowaniu si~ Wieloletniej prognozy Finansowej

•
•

sporzqdzanie rocznego sprawozdania z realizacji budzetu gminy
sprawozdanie i analiza opisowa z dotacji na zadania wlasne i zlecone

•
•
•
•

opracowywanie procedur wewn~trznych
dokonywanie dyspozycji srodkami pieni~znymi
dokonywanie czynnosci zwiqzanych ze sptatq i obslugq dlugu
biezqcy nadz6r w zakresie zadan realizowanych w Wydziale

•

sprawowanie
nadzoru
na
organizacyjnych
te jed nostki

2)

i kontroli
podstawie

nad gospodarkq
sprawozdawczosci

wykonania

budzetu

finansowq jednostek
przekazywanej
przez

Stanowisko ds. ewidencji wydatk6w
Zadania :
•
•

prowadzenie ksiqg rachunkowych wydatk6w Urz~du Gminy
prowadzenie ewidencji ksi~gowej dochod6w realizowanych przez Urzqd Gminy

•
•
•

prowadzenie i uzgodnienie urzqdzen ksi~gowych
sprawozdawczosc w zakresie prowadzonych spraw
wsp61praca ze skarbnikiem w zakresie planistyki - projekt budzetu, Wieloletnia
Prognoza Finansowa

•

zast~pstwo

3)

w czasie nieobecnosci Skarbnika

Stanowisko ds. wymiaru podatk6w
Zadania:
•

opracowanie projekt6w uchwal w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatk6w i
oplat

•

planowanie naleznosci budietowych z tytutu podatk6w

•

zbieranie, przygotowywanie informacji i material6w niezb~dnych do wymiaru
podatk6w

•
•

biezqce wprowadzanie zmian i nowych podatnik6w w poszczeg61nych podatkach
wymiar podatk6w od os6b prawnych, wystawianie decyzji wymiarowych dla os6b
fizycznych oraz decyzji w zakresie stosowania ulg podatkowych

•

prowadzenie
i odpis6w

•

wydawanie zaswiadczen 0 stanie majqtkowym i dochodowosci

•

wykonywanie

ewidencji

zadan

podatnik6w,

zWiqzanych

rejestr6w

z

wymiarowych

udzielaniem

pomocy

oraz

publicznej

przedsi~biorc6w

•

4)

sporzqdzanie analiz i sprawozdan z zakresu realizowanych zadan

Stanowisko ds. ewidencji podatk6w
Zadania :
•
•
•

prowadzenie dziennik6w obrot6w podatk6w
biezqce ksi~gowanie wplat w kazdym rodzaju podatk6w
uzgodnienia wplyw6w oraz przypis6w i odpis6w podatk6w

•

wydawanie konto - kwitariuszy soltysom

•

rozliczanie sottys6w z zainkasowanych kwot poboru podatk6w lokalnych

•

naliczanie prowizji soltysom za pob6r podatk6w lokalnych
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przypis6w

dla

•

wystawianie upomnien i tytul6w wykonawczych

•

prowadzenie ewidencji wystawionych upomnien i tytul6w wykonawczych

•

wydawanie zaswiadczen

•

sporzqdzanie sprawozdan z zakresu prowadzonych spraw

5)
•
•
•
•
•
•

6)
•
•
•
•
•
•
•

7)
•
•
•
•

0

nie zaleganiu w podatkach

Stanowisko ds. ksifi:gowosci budietowej
Zadania:
prowadzenie ksiqg rachunkowych dochod6w budzetu
prowadzenie ksiqg rachunkowych zakladowego funduszu swiadczen socjalnych
i konta sum depozytowych
prowadzenie ewidencji analitycznej srodk6w trwalych, wyposazenia i wartosci
niematerialnych i prawnych
inwentaryzacja i jej rozliczenie
sporzqdzanie sprawozdan z zakresu prowadzonych spraw
wsp61praca z urz~dami skarbowymi w zakresie podatk6w pobieranych przez urz~dy
skarbowe stanowiqcych dochody Gminy
Stanowisko ds. ptac
Zadania:
sporzqdzanie list plac pracownik6w Urz~du Gminy we wsp61pracy z Kierownikiem
Wydzialu Kadr i Organizacji
naliczanie wynagrodzen dla os6b zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i umowy
o dzielo, diety Przewodniczqcego Rady Gminy
obliczanie, pob6r i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od os6b
fizycznych, skladanie deklaracji pit 4, sporzqdzanie rocznych informacji podatkowych.
sporzqdzanie dokumentacji ZUS za pomocq programu Platnik
wsp61praca z pup dotyczqca rozliczen wynagrodzen os6b zatrudnionych w ramach
rob6t publicznych i prac interwencyjnych
prowadzenie ewidencji podatnik6w od srodk6w transportowych
rozpatrywanie podan kierowanych do W6jta w sprawie uig, zwoinien, rozlozenia na
raty, umorzen podatk6w

Stanowisko ds. obstugi kasy
Zadania:
przyjmowanie i odprowadzanie do banku wplat z tytulu podatk6w i oplat
podejmowanie srodk6w pieni~znych z banku i dokonywanie wyplat
rozliczanie wyplaconych zaliczek
prowadzenie prawidlowego udokumentowania obrot6w got6wkowych dowodami
kasowymi

•

prowadzenie ewidencji druk6w scislego zarachowania

•

nanoszenie przelew6w do eiektronicznego systemu CUI

•

biezqca pomoc w zakresie realizacji zadan zwiqzanych z wymiarem i poborem
podatk6w, w tym archiwizacja dokument6w, wysylanie decyzji administracyjnych

§ 31
1. Zadania Wydziatu Edukacji, Promocji i Spraw Spotecznych
1) Strategia Promocji Gminy
Zadanie obejmuje:
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•
2)
•
•
•
•
•
•
•
•
3)

•
•
•
•
•
•
•

i

realizacj~

Strategii Promocji Gminy

Oswiata i wychowanie
Zadanie obejmuje:
prowadzenie spraw zwiqzanych z zakladaniem, prowadzeniem
organizowaniem
funkcjonowania placowek oswiatowych na terenie Gminy
organizacj~ dowoienia uczniow do szkol
zadania z zakresu ksztalcenia mlodocianych
pomoc socjalna dla uczniow
sprawozdawczosc z zakresu funkcjonowania oswiaty, w tym prowadzenie Systemu
Informacji Oswiatowej
prowadzenie spraw zwiqzanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorow placowek
oswiatowych
prowadzenie spraw zwiqzanych z organizowaniem konkursow na stanowiska
dyrektorow placowek oswiatowych
prowadzenie spraw zwiqzanych z awansem zawodowym nauczycieli

organizowanie dzialan w zakresie promocji Gminy
wspolprac~ z jednostkami administracji samorzqdowej i rzqdowej , jednostkami
organizacyjnymi Gminy, instytucjami, przedsi~biorcami i inwestorami
przygotowywanie, realizacja i rozliczanie wnioskow 0 dotacj~ ze srodkow
zewn~trznych wynikajqcych z zadan Wydzialu
opracowywanie i wydawanie materialow promocyjnych
zglaszanie Gminy do konkursow
przygotowywanie i udzial w targach i wystawach
prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej
organizacja i obsluga obchodow uroczystosci panstwowych, patriotycznych
im prez srodowiskowych i uroczystosci pracowniczych
nadzor nad prawidlowym wykorzystaniem symboli Gminy ( herbu i flagi)

Komunikacja spoleczna
Zadanie obejmuje:
•
•
•
•
•

5)

aktualizacj~

Promocja gminy
Zadanie obejmuje:
•
•

4)

opracowanie,

prowadzenie konsultacji spolecznych
informacji publicznej we wspolpracy z Wydzialami Urz~du
i prowadzenie rejestru udost~pnianych informacji publicznych
przekazywanie informacji mieszkancom za posrednictwem strony internetowej
i Biuletynu Informacji Publicznej
redagowanie, wydawanie i kolportai oficjalnego biuletynu informacyjnego Gminy
" Fakty sochocinskie"
opracowanie i kolportai innych materialow informacyjnych zleconych przez Wojta
udost~pnianie

Bezpieczenstwo informatyczne
Zadanie obejmuje :
• obslug~ elektronicznej platformy uslug administracji publicznej (E- PUAP)
• zapewnienie prawidlowej obslugi informatycznej Urz~du
•

zapewnienie bezpieczenstwa informatycznego
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•

•
•

prowadzenie rejestru sprz~tu komputerowego i oprogramowania oraz zakup
niezb~dnego sprz~tu komputerowego oraz program6w komputerowych niezb~dnych
do prawidlowej pracy Urz~du
prowadzenie rejestru licencji program6w komputerowych
prowadzenie rejestru kwalifikowanych podpis6w elektronicznych pracownik6w
Urz~du

•

prowadzenie spraw zwiqzanych z wdroieniem elektronicznego obiegu dokument6w

6)

Wsp61praca z instytucjami pozarzqdowymi, poiytku publicznego i wolontariatu
Zadanie obejmuje :
• opracowywanie i realizacja program6w wsp61pracy z instytucjami pozarzqdowymi,
poiytku publicznego i wolontariatu
• sprawozdawczosc z realizacji program6w wsp61pracy z instytucjami pozarzqdowymi,
pozytku publicznego i wolontariatu
• wsp61praca ze stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkurs6w na realizacj~
zadan wlasnych Gminy

7)

Sport gminny
Zadanie obejmuje:
• sporzCjdzanie dokumentacji zwiqzanej z dotowaniem i rozliczaniem dotacji na rzecz
sportu gminnego
• prowadzenie prac zwiCjzanych z patronatem W6jta nad organizowanymi na terenie
Gminy imprezami sportowymi
• nadz6r nad utrzymaniem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

8)

Zbi6rki publiczne
Zadanie obejmuje:
• prowadzenie czynnosci zwiqzanych z organizacjq zbi6rek publicznych

9)

Ochrona zdrowia
Zadanie obejmuje:
• prowadzenie zadan w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia na terenie Gminy

10) Realizacja funduszu soleckiego
Zadanie obejmuje :
• wsp6lprac~ z jednostkami pomocniczymi w zakresie realizacji funduszu soleckiego
• prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z uchwalami zebran wiejskich i nadz6r nad ich
realizacjq
• wsp6lprac~ z Wydzialami Urz~du w zakresie przygotowywania material6w
dotyczCjcych realizacji zadan okreslonych w uchwalach jednostek pomocniczych
• prowadzenie ewidencji przedmiot6w i wyposaienia zakupionego i przekazanego
solectwom
• opracowywanie dokumentacji do Wojewody Mazowieckiego w celu zwrotu cz~sci
koszt6w wydatkowanych w ramach funduszu soleckiego
11) Dzialalnosc gospodarcza
Zadanie obejmuje:
• przyjmowanie i przesylanie wniosk6w 0 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnosci Gospodarczej oraz podejmowanie innych czynnosci administracyjnych
w tym zakresie
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•

wydawanie zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych i prowadzenie spraw
zwiqzanych z op/atami za korzystanie z zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych

12) Przeciwdzia/anie alkoholizmowi i narkomanii
Zadanie obejmuje:
• opracowywanie, realizacja i monitorowanie Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin
• wspo/praca z Gminnq Komisjq Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz obs/uga
administracyjna Komisji
• opracowywanie Gminnego Programu Przeciwdzia/ania Narkomanii oraz raportu
z jego realizacji
• wspo/praca z jednostkami oswiatowymi w zakresie realizacji programow
13) Planowanie i realizacja budietu Gminy w zakresie dzialania Wydzialu
Zadanie obejmuje :
• wspolprac~ z Wydzia/em Finansowym w zakresie przekazywania
planistycznych
• monitorowanie limitow wydatkow przeznaczonych na zadania Wydzia/u

materia/ow

14) Sprawy gospodarcze Urz~du
Zadanie obejmuje:
• okresowe przeglqdy stanu technicznego pomieszczen oraz instalacji Urz~du
•
•
•
2.

W

prowadzenie ksi~gi obiektu Urz~du
prowadzenie spraw zwiqzanych z ubezpieczeniem mienia
nadzor nad calodobowym zabezpieczeniem budynku Urz~du
Wydziale

Edukacji

Promocji

i Spraw

Spolecznych

funkcjonujCJ

nastE:pujCJce

stanowiska pracy:
1) Kierownik Wydzialu z zadaniami z zakresu promocji Gminy

Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

planowanie pracy Wydzia/u.
organizowanie i monitorowanie pracy w Wydziale .
motywowanie pracownikow Wydzialu .
dokonywanie okresowej oceny pracy pracownikow Wydzialu
opracowanie, realizacja i monitoring Strategii Promocji Gminy Sochocin
koordynowanie organizacji imprez i przedsi~wzi~c 0 charakterze promocyjnym
sprawowanie nadzoru nad wydawaniem materialow informacyjno- promocyjnych,
w tym oficjalnego informatora gminy Sochocin " Fakty sochocinskie"
wspieranie lokalnego rozwoju poprzez dzia/ania informacyjno - promocyjne
przekazywanie do Wydzialu Rozwoju Lokalnego materialow merytorycznych
niezb~dnych do przygotowania zamowien publicznych w formie pisemnej i
elektronicznej
wspo/praca z Wydzialem Finansowym w zakresie przekazywania materialow
planistycznych
monitorowanie limitow wydatkow przeznaczonych na zadania Wydzialu
sprawowanie nadzoru nad realizacja projektow z udzia/em dofinansowania ze
srodkow zewn~trznych
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2) Stanowisko ds. oswiaty
Zadania:

•
•
•
•
•
•
•
•

zakladanie, prowadzenie i organizowanie funkcjonowania placowek oswiatowych na
terenie Gminy
organizacja dowoienia uczniow do szkol
zadania z zakresu ksztalcenia mlodocianych
pomoc socjalna dla uczniow
sprawozdawczosc z zakresu funkcjonowania oswiaty, w tym prowadzenie Systemu
Informacji Oswiatowej
prowadzenie spraw zwiqzanych z ocenq pracy i konkursami na stanowiska
kierownicze w placowkach oswiatowych
podejmowanie czynnosci zwiqzanych z awansem zawodowym nauczycieli
prowadzenie ewidencji uczniow obj~tych obowiqzkiem szkolnym i nauki

3) Stanowisko ds. bezpieczenstwa informatycznego i informacji pub/icznej

Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizacja zadan administratora bezpieczenstwa informatycznego
obsluga elektronicznej platformy uslug administracji publicznej (e PUAP)
prowadzenie rejestru sprz~tu komputerowego i oprogramowania
zapewnienie prawidlowej obslugi informatycznej Urz~du Gminy
prowadzenie rejestru elektronicznych podpisow pracownikow Urz~du
prowadzenie spraw zWiqzanych z elektronicznym obiegiem dokumentacji
prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du Gminy Sochocin
i strony internetowej Gminy Sochocin
prowadzenie dzialan zwiqzanych z promocjq Gminy na portalach spolecznosciowych
wspolpraca z organizacjami pozarzqdowymi
wykonywanie i obrobka dokumentacji filmowej z sesji Rady Gminy i imprez
srodowiskowych wraz z ich archiwizacjq

4) Stanowisko ds. spraw spotecznych

Zadania:
•
•
•

wspolpraca z jednostkami pomocniczymi w zakresie realizacji funduszu soleckiego,
prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z uchwalami zebran wiejskich i nadzor nad ich
rea lizacjq
wspolpraca z Wydzialami Urz~du w zakresie przygotowywania materialow
dotyczqcych realizacji zadan okreslonych w uchwalach jednostek pomocniczych

•

prowadzenie ewidencji przedmiotow i wyposaienia zakupionego i przekazanego
solectwom

•

opracowywanie dokumentacji do Wojewody Mazowieckiego w celu zwrotu cz~sci
kosztow wydatkowanych w ramach funduszu soleckiego

•

przyjmowanie i przesylanie wnioskow 0 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnosci Gospodarczej oraz podejmowanie innych czynnosci administracyjnych
w tym zakresie
wydawanie zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych i prowadzenie spraw
zwiqzanych z oplatami za korzystanie z zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych
opracowywanie, realizacja i monitorowanie programu profilaktyki i rozwiqzywania
problemow alkoholowych dla Gminy Sochocin,

•
•
•

wspolpraca z Gminnq Komisjq Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz obsluga
administracyjna komisji
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•

opracowywanie gminnego programu przeciwdzialania narkomanii oraz raportu z jego
realizacji

•
•

wspolpraca z jednostkami oswiatowymi w zakresie realizacji w/w programow
prowadzenie zadan w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia na terenie Gminy

5) Stanowisko ds. promocji i komunikacji spolecznej
Zadania:

•
•
•
•
•
•
•
•

opracowywanie, realizacja, monitorowanie i rozliczanie projektow z udzialem
dofinansowania ze srodkow zewn~trznych
realizacja zadan wynikajqcych ze Strategii Promocji Gminy
przygotowywanie materialow do oficjalnego informatora Gminy Sochocin
" Fakty sochocinskie" i na stron~ www
wykonywanie dokumentacji fotograficznej i tworzenie banku zdj~c
wspotpraca z jednostkami samorzqdowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi z
terenu Gminy Sochocin w zakresie promocji oraz wspolnych przedsi~wzi~c
opracowanie materiatow informacyjno - promocyjnych, przygotowanie i realizacja
kampanii reklamowych i akcji promocyjnych
wspotpraca z lokalnymi mediami w tym pomoc w organizacji konferencji prasowych z
Wojtem Gminy
prowadzenie kroniki gminnej

6) Stanowisko ds. organizacyjno - logistycznych
Zadania:

•

prowadzenie czynnosci zwiqzanych z organizacjq zbiorek publicznych

•

kolportai oficjalnego informatora Gminy Sochocin " Fakty sochocinskie" , materia tow
na sesje Rady Gminy oraz materiatow dla jednostek pomocniczych i jednostek
organizacyjnych

•
•

wspotudziat w organizacji imprez i przedsi~wzi~c promocyjnych
monitoring i analiza artykutow prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz ich
archiwizowanie

•

oprawa dokumentow wytwarzanych w Urz~dzie Gminy

•

kierowca samochodu stuibowego

•

okresowe przeglqdy stanu technicznego pomieszczen oraz instalacji Urz~du

•
•

prowadzenie ksi~gi obiektu Urz~du
prowadzenie spraw zwiqzanych z ubezpieczeniem mienia

•

nadzor nad catodobowym zabezpieczeniem budynku Urz~du

§ 32
1. Wydziat Rozwoju lokalnego
1) Rozwoj lokalny
Zadanie obejmuje:
•

opracowanie, aktualizacj~ i realizacj~ Strategii Rozwoju Gminy we wspotpracy
z Wydziatem Edukacji, Promocji i Spraw Spolecznych

•

wspolpraca z jednostkami samorzqdu terytorialnego w planowaniu rozwoju
spoteczno-gospodarczego Gminy oraz pozyskiwaniu srodkow zewn~trznych na
realizacje planowanych zadan

wspotpraca z Wydziatami Urz~du Gminy w zakresie planowania i realizacji zadan
okreslonych w Strategii Rozwoju Gminy
2) Pozyskiwanie srodkow zewn~trznych
•

25

Zadanie obejmuje:
opracowywanie wnioskow 0 dofinansowanie inwestycji gminnych ze srodkow Unii
Europejskiej i innych hodet
• realizacja, monitorowanie i rozliczanie przedsi~wzi~c inwestycyjnych finansowanych
przez gmin~ przy udziale srodkow pochodzqcych z UE i innych hodet
• informowanie gminnych jednostek organizacyjnych 0 mozliwosciach i sposobach
pozyskania srodkow zewn~trznych na zadania realizowane w ramach ich dziatalnosci
statutowej oraz udzielanie pomocy przy opracowywaniu wnioskow
rolnikow,
• informowanie mieszkancow Gminy, w tym przedsi~biorcow
o mozliwosciach skorzystania ze srodkow unijnych
3) Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji gminnych
Zadanie obejmuje:
•

•
•

•
•
•

wspotprac~ z komorkami organizacyjnymi Urz~du Gminy w zakresie planowanych

zadan inwestycyjnych
przygotowywanie propozycji do budzetu gminy w zakresie planu inwestycji rocznych
i przedsi~wzi~c wieloletnich oraz ewentualnych zmian dotyczqcych zadan
inwestycyjnych w ciqgu roku budzetowego
zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w zwiqzku z realizacjq zadan
inwestycyjnych
nadzor nad realizacjq inwestycji rocznych i przedsi~wzi~c wieloletnich
dokonywanie odbiorow robot budowlanych oraz zgtaszanie organom nadzoru
budowlanego zakonczenia robot i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

•
•

rozliczanie realizowanych zadan
sporzqdzanie dokumentow umozliwiajqcych przyj~cie wytworzonych srodkow
trwatych do ewidencji majqtku Gminy
4) Infrastruktura drogowa i techniczna
Zadanie obejmuje:
• modernizacj~ i remonty drog gminnych oraz innych obiektow inzynieryjnych
zwiqzanych z funkcjonowaniem drogi
• prowadzenie dziatan zwiqzanych z biezqcym utrzymaniem drog gminnych i innych
urzqdzen zwiqzanych z funkcjonowaniem drogi
• oczyszczanie ulic, placow, chodnikow, pasow przydroznych i ich zimowe utrzymanie
• uzgadnianie projektow oraz naliczanie optat w zakresie umieszczenia urzqdzen
obcych w pasie drog gminnych oraz prowadzenie spraw zwiqzanych z optatami za
zaj~cie pasa drogowego
• uzgadnianie projektow zjazdow na drogi gminne
• zlecanie ustug geodezyjnych zwiqzanych z ustalaniem stanu prawnego drog
•
•
•

prowadzenie ewidencji drog i obiektow mostowych
zadania w zakresie o5wietlenia ulic, placow, parkingow, skwerow
wspotprac~ z zarzqdcami drog krajowych, wojewodzkich i powiatowych w celu
utrzymania wtasciwego stanu technicznego infrastruktury drogowej znajdujqcej si~
na terenie Gminy
• sporzqdzanie informacji 0 drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu
Dyrektorowi Drog Krajowych i Autostrad
• realizacja zadania zleconego dotyczqcego utrzymania cmentarza w Bol~cinie
• wspotpraca z wtasciwymi podmiotami w zakresie zaopatrzenia w wod~, energi~
elektrycznq, cieplnq i paliwa gazowe oraz odprowadzanie sciekow
5) Zamowienia publiczne
Zadanie obejmuje:
•

tworzenie i aktualizacja harmonogramu zamowien publicznych przy wspotpracy z
Kierownikami Wydziatow
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•

gromadzenie materialow merytorycznych przekazywanych przez
Wydzialow niezb~dnych do przygotowania zamowien publicznych

Kierownikow

•

przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie zamowien publicznych,

•

prowadzenie rejestru zamowien pUblicznych

•

sporzqdzanie rocznego sprawozdania 0 udzielonych za mowieniach publicznych,

• gromadzenie i przechowywanie dokumentacji po udzieleniu zamowienia publicznego
6) Planowanie i realizacja budzetu gminy w zakresie dzialania Wydzialu
Zadanie obejmuje:

2.

•

wspolprac~

•

monitorowanie i gospodarowanie limitami wydatkow przeznaczonych na realizacj~
zadan Wydzialu

z Wydzialem
planistycznych

Finansowym

w

zakresie

przekazywania

materialow

W Wydziale Rozwoju lokalnego funkcjonujq nastE:pujqce stanowiska pracy:
1) Kierownik Wydziafu z zadaniami z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Zadania:
•

planowanie pracy Wydzialu

•

organizowanie i monitorowanie pracy w Wydziale

•

motywowanie pracownikow Wydzialu

•

dokonywanie okresowej oceny pracy pracownikow Wydzialu

•

przekazywanie informacji i materialow na stron~ internetowq Urz~du i do gazety

•

opracowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy

•

realizacja zadan okreslonych w Strategi i Rozwoju Gminy

•

opracowywanie wnioskow 0 dotacje ze srodkow unijnych i innych irodel

•

monitorowanie realizacji projektow i rozliczanie dotacji unijnych i z innych irodel

•

wspolpraca z Wydzialem
planistycznych

•

monitorowanie i gospodarowanie limitami wydatkow przeznaczonych na realizacj~
zadan Wydzialu

•

wspolpraca z Wydzialami Urz~du w zakresie planowania projektow z udzialem
srodkow zewn~trznych

•

wspolpraca z jednostkami organizacyjnymi i Gminnym Zakladem Komunalnym
w zakresie informowania 0 mozliwosciach pozyskania srodkow

Finansowym

w

zakresie

przekazywania

materialow

2) Stanowisko ds. inwestycji gminnych z zadaniami w zakresie zamowien publicznych
Zadania:
•

planowanie i realizacja inwestycji rocznych i wieloletnich

•

zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w zwiqzku z realizacjq zadan
inwestycyjnych

•

dokonywanie odbiorow robot budowlanych

•

wspolpraca z Zast~pcq Wojta w zakresie zglaszania organom nadzoru budowlanego,
zakonczenia robot i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

•

rozliczanie realizowanych zadan inwestycyjnych

•

realizacja zalecen inspekcji nadzoru budowlanego

•

opracowywanie i aktualizacja harmonogramu zamowien publicznych przy wspolpracy
z Kierownikami Wydzialow

•

przeprowadzenie post~powan 0 udzielenie
przygotowywanie dokumentacji
i
zamowien publicznych dla potrzeb Urz~du, w tym rowniez obsluga procedur
odwolawczych
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•

prowadzenie
protestow

rejestru

zamowien

publicznych

i ewidencjonowanie

zgloszonych

•

prowadzenie rejestru umow i zlecen w trybie ustawy Prawo Zamowien Publicznych

•

sporzqdzanie
rocznego sprawozdania 0 udzielonych zamowieniach publicznych
i przekazywanie ich Prezesowi Urz~du Zamowien Publicznych

3) Stanowisko ds. rozwoju infrastruktury drogowej
Zadania:
• modernizacja i remonty drog gminnych oraz innych obiektow iniynieryjnych
zwiqzanych z funkcjonowaniem drogi
• prowadzenie dzialan zwiqzanych z biezqcym utrzymaniem drog gminnych i innych
urzqdzen drogowych
• oczyszczanie ulic, placow, chodnikow, pasow przydroinych i ich zimowe utrzymanie
• uzgadnianie projektow i naliczanie oplat w zakresie umieszczenia urzqdzen obcych w
pasie drog gminnych oraz prowadzenie spraw zwiqzanych z oplatami za zaj~cie pasa
drogowego
• uzgadnianie projektow zjazdow na drogi gminne
• zlecanie uslug geodezyjnych zwiqzanych z ustalaniem stanu prawnego drog
• prowadzenie ewidencji drog i obiektow mostowych
• realizacja zadan w zakresie oswietlenia drog, ulic, pia cow i parkingow i skwerow
• sporzqdzanie informacji 0 drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu
Dyrektorowi Drog Krajowych i Autostrad
•

realizacja zadania zleconego dotyczqcego utrzymania cmentarza w Bol~cinie miejsc
pochowkow i miejsc pami~ci narodowej

•

wspolpraca z wlasciwymi podmiotami w zakresie zaopatrzenia w wod~, energi~
elektrycznq, cieplnq i paliwa gazowe oraz odprowadzanie sciekow

§ 33
1. Wydziaf Gospodarki Komunarnej i Ochrony Srodowiska
1) Gospodarka nieruchomosciami
Zadanie obejmuje:
•

nabywanie nieruchomosci do zasobu gminnego

•

ewidencjonowanie nieruchomosci wchodzqcych w sklad zasobu gminnego

•

ewidencjonowanie nieruchomosci oddanych w uzytkowanie wieczyste

•

sprzedai nieruchomosci komunalnych zabudowanych i niezabudowanych

•

sprzedai wtasnosci gruntu na rzecz uiytkownika wieczystego

•

przeksztalcanie uiytkowania wieczystego w prawo wtasnosci

•

czasowe udost~pnianie nieruchomosci komunalnych w formie dzieriawy, najmu,
uiyczenia, trwalego zarzqdu rub zezwolenia, aktualizacja czynszow i oplat za
udost~pnianie czasowo nieruchomosci

•

naliczanie i aktualizacja oplat za uiytkowanie wieczyste gruntow

•

prowadzenie spraw zwiqzanych z odszkodowaniami za grunty przej~te na rzecz
Gminy w trybie szczegolnym ( grunty wydzielone pod nowe drogi, lub poszerzenie
drog istniejqcych)

•

zatwierdzanie podzialow nieruchomosci

•

prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placow

•

nadawanie numerow porzqdkowych nieruchomosci

•

zlecanie uslug geodezyjnych
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2) Wsp61noty gruntowe
Zadanie obejmuje:
•

sprawowanie nadzoru nad wsp61notami gruntowymi

•

zatwierdzanie statutu wsp61not gruntowych

3) Zagospodarowanie przestrzenne
Zadanie obejmuje:
•

opracowywanie Miejscowych Plan6w Zagospodarowania Przestrzennego i ich zmian
oraz zmian Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego

•

informowanie 0 przeznaczeniu teren6w w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

•

ustalanie warunk6w budowy dla inwestycji indywidualnych i celu publicznego

•

prowadzenie spraw wynikajqcych z Ustawy

0

zagospodarowaniu przestrzennym

4) Prawo ochrony srodowiska
Zadanie obejmuje:
•

prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia oraz w zakresie dost~pu do informacji 0
srodowisku i jego ochronie

5) Ochrona srodowiska
Zadanie obejmuje:
•

opracowanie, aktualizowanie i realizacj~ Programu Ochrony Srodowiska

•

opracowanie i realizacj~ Gminnego Programu Usuwania Wyrob6w Zawierajqcych
Azbest

•

wydawanie zezwolen na usuni~cie drzew lub krzew6w oraz wymierzanie kary
administracyjnej za zniszczenie teren6w zieleni, drzew lub krzew6w

•

prowadzenie ewidencji zbiornik6w bezodplywowych

•

zatwierdzanie plan6w lowieckich

•

oplaty za korzystanie ze srodowiska

•

przeprowadzanie
atmosfe rycznych

procedury zwiqzanej

ze

skutkami

niekorzystnych

warunk6w

6) Gospodarka odpadami
Zadanie obejmuje:
•

prowadzenie rejestru dzialalnosci regulowanej przedsi~biorc6w w zakresie odbioru
odpad6w komunalnych

•

weryfikacja i aktualizacja wysokosci oplaty za odpady komunalne na podstawie
deklaracji oraz wprowadzanie danych do systemu elektronicznego

•

prowadzenie post~powan administracyjnych w sprawach okreslania wysokosci oplaty
oraz ulg przewidzianych w ustawie Ordynacja Podatkowa

•

nadz6r nad realizacjq zadan powierzonych podmiotowi odbierajqcemu odpady
komunalne i nakladanie kar pieni~znych za realizacj~ uslugi niezgodnie z zawartq
umowq

•

analiza kwartalnych sprawozdan przedlozonych przez podmiot odbierajqcy odpady
komunalne oraz sporzqdzanie rocznego sprawozdania z realizacji w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi

•

coroczna analiza stanu gospodarki odpadami
bilansowanie wysokosci oplat i koszt6w systemu

•

prowadzenie ewidencji analitycznej platnik6w oplaty za odbi6r i zagospodarowanie
odpad6w
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komunalnymi

w

Gminie

oraz

•

przygotowanie opinii i wnioskow dotyczqcych zatwierdzania programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi i wydawania decyzji nakazujqcych ich usuni~cie

7) Ochrona zwierzqt
Zadanie obejmuje:
• opracowanie, aktualizacj~ i realizacj~ Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi
• zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwlok bezdomnych zwierzqt
8) Ochrona zabytkow
Zadanie obejmuje:
•

dbalosc 0 zapewnienie warunkow prawnych, organizacyjnych i finansowych
umoiliwiajqcych trwale zachowanie zabytkow oraz ich zagospodarowanie

•
•

zapobieganie zagroieniom mogqcym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkow
prowadzenie gminnej ewidencji zabytkow oraz kart zabytkow

9) Planowanie i realizacja budietu Gminy w zakresie dzialania Wydzialu
Zdanie obejmuje:
•

wspolprac~

•

monitorowanie limitow wydatkow przeznaczonych na zadania Wydzialu

z Wydzialem
planistycznych

Finansowym

w

zakresie

przekazywania

materialow

10) Wspolpraca z Wydzialem Rozwoju Lokalnego
•

przekazywanie materialow
zamowien publicznych

merytorycznych

niezb~dnych

do

przygotowania

11) Sprawozdawczosc
•

sporzqdzanie sprawozdan z realizacji wykonywanych zadan

2. W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska funkcjonuj'l nastE:puj'lce
stanowiska pracy:
1) Kierownik Wydziatu z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Zadania:

•
•
•

planowanie pracy Wydzialu
organizowanie i monitorowanie pracy w Wydziale
motywowanie pracownikow Wydzialu

•
•

dokonywanie okresowej oceny pracy pracownikow Wydzialu
przekazywanie informacji i materialow na stron~ internetowq Urz~du i do IIFaktow
sochocinskich"

•

prowadzenie rejestru dzialalnosci
odbierania odpadow komunalnych

•

weryfikacja i aktualizacja wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od wlascicieli poszczegolnych nieruchomosci na podstawie
przedloionych deklaracji oraz wprowadzanie danych z tych deklaracji do
odpowiedniego systemu elektronicznego
prowadzenie post~powan administracyjnych w sprawach okreslania wysokosci oplaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ulg przewidzianych w ustawie
Ordynacja Podatkowa
nadzor nad realizacjq zadan powierzonych podmiotowi odbierajqcemu odpady od
wlascicieli nieruchomosci

•

•
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regulowanej

przedsi~biorcow

w

zakresie

•
•

•
•

nakladanie kar pieni~inych na przedsi~biorc~ odbierajqcego odpady komunalne od
wlascicieli nieruchomosci
analiza kwartalnych sprawozdan przedloionych przez podmiot odbierajqcy odpady
komunalne oraz sporzqdzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadan w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie oraz
bilansowanie wysokosci oplat i kosztow systemu
prowadzenie ewidencji analitycznej platnikow oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

•

przygotowanie opinii wnioskow dotyczqcych zatwierdzania programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi i decyzji nakazujqcych usuni~cie ich z miejsc nie
przeznaczonych do ich skladowania lub magazynowania

•

przekazywanie do Wydzialu Rozwoju Lokalnego materialow merytorycznych
niezb~dnych do przygotowania zamowien publicznych w formie pisemnej i
elektronicznej
wspolpraca z Wydzialem Finansowym w zakresie przekazywania materialow
planistycznych

•
•

monitorowanie limitow wydatkow przeznaczonych na zadania Wydzialu

2) Stanowisko ds. ochrony srodowiska
Zadania:
•

prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia oraz w zakresie dost~pu do informacji
o srodowisku i jego ochronie

•

opracowanie, aktualizowanie i realizacja Programu Ochrony Srodowiska

•

opracowanie i realizacj~ Gminnego Programu Usuwania Wyrobow Zawierajqcych
Azbest

•

wydawanie zezwolen na usuni~cie drzew lub krzewow oraz wymierzanie kary
administracyjnej za zniszczenie terenow zieleni albo drzew lub krzewow

•

prowadzenie ewidencji zbiornikow bezodplywowych

•
•
•
•
•

zatwierdzanie planow lowieckich
oplaty za korzystanie ze srodowiska
przeprowadzenie procedury zwiqzanej z niekorzystnymi skutkami atmosferycznymi
opracowanie, aktualizacj~ i realizacj~ programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi
zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwlok bezdomnych zwierzqt

•

prowadzenie gminnej ewidencji zabytkow oraz kart zabytkow

•

dbalosc 0 zapewnienie warunkow prawnych, organizacyjnych i finansowych
umoiliwiajqcych trwale zachowanie zabytkow oraz ich zagospodarowanie,

•

utrzymanie i zapobieganie zagrozeniom mogqcym spowodowac uszczerbek dla
wartosci zabytkow

3) Stanowisko ds. gospodarki nieruchomosciami i zagospodarowania przestrzennego
Zadania:
•
•

nabywanie nieruchomosci do zasobu gminnego
ewidencjonowanie nieruchomosci wchodzqcych w sklad zasobu gminnego

•

ewidencjonowanie nieruchomosci oddanych w uzytkowanie wieczyste

•
•
•

sprzedaz nieruchomosci komunalnych zabudowanych i niezabudowanych
sprzedai wlasnosci gruntu na rzecz uzytkownika wieczystego
przeksztalcanie uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

czasowe udost~pnianie nieruchomosci komunalnych w formie dzierzawy, najmu,
uzyczenia, trwatego zarzqdu lub zezwolenia, aktualizacja czynsz6w i optat za
udost~pnianie czasowo nieruchomosci
naliczanie i aktualizacja optat za uzytkowanie wieczyste grunt6w
prowadzenie spraw zwiqzanych z odszkodowaniami za grunty przej~te na rzecz
Gminy w trybie szczeg61nym ( grunty wydzielone pod nowe ulice, lub poszerzenie ulic
istniejqcych)
zatwierdzanie podziat6w nieruchomosci
prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i plac6w
nadawanie numer6w porzqdkowych nieruchomosci
zlecanie uslug geodezyjnych
opracowywanie miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego i ich zmian
oraz zmian studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
informowanie 0 przeznaczeniu teren6w w planie zagospodarowania przestrzennego
ustalanie warunk6w budowy dla inwestycji indywidualnych i inwestycji celu
pUblicznego
prowadzenie spraw wynikajqcych z ustawy 0 zagospodarowaniu przestrzennym
sprawowanie nadzoru nad wsp61notami gruntowymi
zatwierdzanie statutu wsp61not gruntowych

4) Stanowisko ds. opfat za odpady komunalne
Zadania:

•
•

sprawdzanie wyciqg6w bankowych
zwracanie nadplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

•

przyjmowanie i wpisywanie do systemu deklaracji
gospodarowanie odpadami komunalnymi

•

egzekucja administracyjna naleznosci pieni~znych z tytulu oplat za gospodarowanie
odpadami

•

sporzqdzanie sprawozdan zgodnie z Ustawq 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w
gminie

0

wysokosci oplaty za

§ 34
1. W sklad Urz~du Stanu Cywilnego wchodzq nast~pujqce stanowiska pracy:
1) Kierownik USC
2) Zast~pca Kierownika USC (1/4 etatu)
3) Stanowisko ds. ewidencji ludnosci i dowod6w osobistych
§ 35
1. Do zadan Kierownika USC nalezy:

•

prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego
rodzinno-opiekunczych, a w szczeg6lnosci:

zwiqzanych z nimi spraw

•
•

rejestracji urodzin, malzenstw, zgon6w
prowadzenia ksiqg stanu cywilnego, akt zbiorowych i skorowidz6w

•

dokonywanie aktualizacji ksiqg stanu cywilnego poprzez nanoszenie
dodatkowych wzmianek na marginesie aktu i przypisk6w na podstawie
postanowien sqdowych, decyzji administracyjnych oraz zawiadomien innych
USC

•

sporzqdzania i wydawania odpis6w akt6w stanu cywilnego oraz zaswiadczen

•

przechowywania i konserwacji ksiqg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
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•

przyjmowania oswiadczen wynikajqcych z prawa
kodeksu rodzinnego i opiekunczego

•

wydawanie wypis6w z akt6w stanu cywilnego

•

wydawanie zaswiadczen do zawarcia matzenstw wyznaniowych w kosciotach i
zwiqzkach wyznaniowych

•

wydawanie zaswiadczen
matzenstwa za granicq

•

wydawanie zezwolen na zawarcie matzenstwa przed uptywem terminu do zawarcia
matzenstwa

•

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
- odtworzenia aktu,
- ustalenia tresci aktu,
- uzupetnienia aktu 0 brakujqce dane,
- sprostowania aktu,
- wpisanie tresci aktu sporzqdzonego za granicq

0

0

aktach stanu cywilnego oraz

zdolnoSci prawnej obywatela polskiego do zawarcia

•

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska

•

zawiadamianie innych USC, ewidencji ludnosci i dowod6w osobistych
zachodzqcych w aktach stanu cywilnego

•

przyjmowanie oswiadczen
dziecka

•

sporzqdzanie sprawozdan statystycznych dla Urz~du Statystycznych w zakresie
urodzen, matzenstw i zgon6w

•
•

organizowanie uroczystosci jubileuszowych
przyjmowanie oswiadczen

0

0

0

zmianach

uznaniu dziecka pocz~tego lub narodzonego przez ojca

wstqpieniu w zwiqzek matzenski

2. Do zadan Zast~pcy Kierownika USC nalezy:
•

zast~powanie Kierownika podczas jego nieobecnosci lub niemoznosci sprawowania
przez niego funkcji

szczeg6iowy zakres zadan dla Zast~pcy Kierownika USC ustala Kierownik USC opisujqc
zadania w zakresie czynnosci
3. Do zadan pracownika na stanowisku ewidencji ludnosci i dowodow osobistych nalezy:
•

•

prowadzenie ewidencji ludnosci i dokument6w stwierdzajqcych tozsamosc

•

wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych

•

prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborc6w

•
•

wspotdziaianie w zakresie organizowania wyborow, referendow i spisow
realizacja zadan wynikajqcych z ustawy 0 ochronie danych osobowych

•

wykonywanie zadan administratora danych osobowych

ROZDZIAl VIII
POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 36

1. Zaiqczniki Nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowi jego integralnq

1.

§ 37
Regulamin wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2014 roku
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