 
                                                                                  
ZAKRES CZYNNOŚCI

                       Pan
       Tomasz Paleń
                               Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej,
                                          pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji


Na podstawie obowiązującego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zaklikowie     i Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego z dniem 01.07.2019r powierzam Panu do realizacji następujące zadania i obowiązki:
Prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Rady Miejskiej oraz jej komisji, szczególnie w zakresie:
organizacyjnego przygotowania sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji,
opracowania materiałów z obrad sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji,
przekazywanie do wykonania i wiadomości właściwym jednostkom organizacyjnym i osobom uchwał, zaleceń i wniosków podjętych na sesjach przez Radę Miejską i na posiedzeniach komisji,
prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej, rejestru uchwał i wniosków oraz rejestru interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych,
przekazywanie radnym i osobom spoza rady materiałów będących przedmiotem obrad sesji i posiedzeń komisji,
przekazywanie uchwał do legalizacji, ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym oraz na stanowiska pracy za pośrednictwem Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza,
prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Przewodniczącego Rady Miejskiej,
przygotowywanie i wprowadzanie dokumentów strategicznych Gminy.
	 Z zakresu pozyskiwania środków unijnych w szczególności: 
1)	Poszukiwanie możliwości pozyskanie środków pomocowych i przekazywanie informacji w tym zakresie jednostkom organizacyjnym.
2)	Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych oraz realizacja projektów.
3)	Przygotowywanie i koordynowanie projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz na działania związane z aktywizacją lokalnej społeczności.
4)	Inicjowanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
5)	Analiza możliwości pozyskania przez gminę środków z funduszy Unii Europejskiej .
6)	Współpraca z partnerami w zakresie składania wspólnych projektów do funduszy Unii Europejskiej.
7)	Współpraca z gminami i instytucjami zagranicznymi w zakresie nadzorowania realizacji zawartych porozumień i umów, organizowanie wyjazdów za granice, przyjmowanie delegacji z zagranicy, sporządzanie sprawozdań z pobytu delegacji zagranicznej.
8)	Koordynowanie i wspomaganie jednostek organizacyjnych w zakresie składanie wniosków w celu pozyskania środków pomocowych.
9)	Rozliczanie, sporządzanie sprawozdań i analiz z wykorzystanych środków pomocowych.
10)	 Przygotowanie planów, programów i analiz związanych z ubieganiem się o środki pomocowe.
11)	 Koordynowanie działań związanych z realizacja Strategii Rozwoju Gminy, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz innych planów uchwalonych przez Radę Miejską.
3. Monitorowanie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej  w zakresie działalności promocyjnej gminy:
nawiązanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami oraz z organizacjami pozarządowymi, promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego            i turystycznego Gminy,
gromadzenie informacji o gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom,
opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Gminie, przygotowanie i zlecani do wykonania folderów, informacji i innych opracowań dotyczących gminy,
koordynowanie działań z zakresu współpracy z zagranicą,
współdziałanie z gminami, związkami gmin, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi w zakresie opracowywania ofert dotyczących współpracy handlowej, gospodarczej i kulturalnej,
  4.  Realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne poprzez;
organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej,
współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
      5.  Koordynowanie i nadzór nad działalnością instytucji kultury w zakresie: 
1)	realizacja zadań wynikających z ustawy : o organizowaniu i prowadzeniu działalności     kulturalnej, o bibliotekach oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy,
2)	koordynowanie działań związanych z opracowaniem i realizacji kalendarza imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, rekreacyjnych realizowanych przez instytucje gminne i innych organizatorów,
3)	współpraca z samorządową instytucją kultury w zakresie promocji kultury                i środowisk twórczych w gminie oraz promocji gminy przez kulturę,
4)	współpraca samorządową instytucją kultury oraz prowadzenie „Rejestru instytucji kultury”
5)	współpraca ze stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność kulturalną w realizacji zadań publicznych oraz udzielania im pomocy w realizacji zadań statutowych 
6)	koordynowanie współpracy samorządu z innymi samorządami w kraju i za granicą oraz związkami i stowarzyszeniami. 
6. Wykonywanie zadań związanych z wyborami Sołtysów i do Rad sołeckich .
7. Prowadzenie korespondencji z Sołtysami.
Ponadto, do Pana obowiązków należy w zakresie spraw powierzonych lub zleconych: 
	prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,
	przygotowywanie dla potrzeb Rady i Burmistrza  sprawozdań oraz analiz,
	przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz aktów prawnych   wydawanych przez Radę i Burmistrza,
	współdziałanie w realizacji zadań z pracownikami Urzędu, Radą, jednostkami pomocniczymi gminy, administracją rządową, jednostkami państwowymi, spółdzielczymi, prywatnymi, organizacjami, stowarzyszeniami i mieszkańcami,
	usprawnianie organizacji, metod i form pracy na rzecz właściwego i terminowego załatwiania spraw poprzez opracowywanie procedur, wzorów wniosków, kart informacyjnych oraz innej dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania jakością,
	współdziałanie przy rozpatrywaniu skarg i wniosków wpływających do Urzędu, interpelacji i wniosków Rady oraz postulatów ludności,
	opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań statystycznych oraz bieżących informacji        o realizacji zadań,
	współudział w planowaniu i realizacji dochodów oraz wydatków budżetowych, uzyskiwanie kontrasygnaty Skarbnika Gminy we wszelkich działaniach wywołujących zobowiązania finansowe,
	prowadzenie zbioru przepisów prawnych,
	wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu,
	usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
	podejmowanie przedsięwzięć niezbędnych dla ochrony danych osobowych,
	stosowanie przy wydatkowaniu środków publicznych przepisów wynikających   z ustawy o zamówieniach publicznych,
	wykonywanie zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
	przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
	przestrzeganie dyscypliny pracy,
	stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
	wykonywanie innych zadań wynikających z aktów prawnych powszechnie obowiązujących, uchwał Rady Miejskiej oraz zleconych przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza i Skarbnika.


Ponosi Pan odpowiedzialność w szczególności za:
znajomość i prawidłowe stosowanie przepisów prawnych z zakresu powierzonych  spraw,
właściwe i terminowe załatwiania spraw,
właściwą obsługę interesantów i stosunek do nich,
należyte ewidencjonowanie spraw i przechowywane akt, zbiorów zarządzeń, rejestrów itp., oraz ich archiwizację,
prawidłowe opracowywanie decyzji,
prawidłowe przygotowania materiałów dla potrzeb Rady i Burmistrza,
prawidłowe opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w zakresie powierzonych zadań oraz gospodarowanie przyznanymi na prowadzone zadania środkami finansowymi i mieniem,
zachowanie tajemnicy służbowej,
ład i porządek w miejscu pracy,
zachowanie się z godnością w pracy i poza nią,
 za powierzone pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie biurowe,
przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
przestrzeganie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych wynikających              z ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych oraz aktów wewnętrznych wydanych na ich podstawie”.


Zatwierdzam zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności stanowiska pracy


                                                                        .....................................................................
                                                                 ( podpis pracodawcy)

Niniejszy zakres czynności przyjąłem do wiadomości i stosowania:


                                                                      .......................................................................
                                                                   ( data i podpis pracownika)

Otrzymują:
	1 x Adresat

1 x Akta osobowe



