PROTOKÓŁ Z AUDYTU

w zakresie zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach
– kierowniczych, urzędniczych i pomocniczych –
wraz z określeniem kosztów administracji (w części dotyczącej wynagrodzeń)
w latach 2014 i 2015.

Podmiot audytowany:
Urząd Gminy Izabelin,
05-080 Izabelin, 3 Maja 42
NIP 118 06 16 914
REGON 010872301
Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016.446),
2) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.
2016.902),
3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. 2013.885 ze zm.),
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (t.j. Dz.U.2014.1786).

Protokół z audytu

I. Struktura zatrudnienia w Urzędzie Gminy Izabelin

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Gminy Izabelin wynika z regulaminu
organizacyjnego, który został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Izabelin Nr
130/2013 z dnia 8 marca 2013 roku.
Regulamin określa, że w skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i
samodzielne stanowiska pracy:
 Urząd Stanu Cywilnego
 Referat Spraw Obywatelskich;
 Radca Prawny
 Referat Architektury i Geodezji
 Referat Inwestycji
 Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 Referat Księgowości Podatkowej
 Referat Księgowości Budżetowej
 Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
 Kasa
 Referat Ogólny
 Kontrola wewnętrzna
 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 Kancelaria tajna
 Referat Oświaty, Zdrowia Publicznego i Spraw Pracowniczych
 Komendant Gminny Ochrony Pożarowej
 Pełnomocnik ds. Jakości

Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika.
Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad Urzędem Stanu Cywilnego oraz Radcą Prawnym.

Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta oraz sprawuje funkcje Wójta
w razie jego nieobecności.

Do zadań Zastępcy Wójta należy:
 opracowanie projektów planów i strategii rozwoju Gminy,
 współdziałanie z Komisjami Rady,
 wykonywanie Uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta, a także nadzór
nad wprowadzeniem ich w życie przez podporządkowane mu komórki organizacyjne,
 przedkładanie Wójtowi okresowych sprawozdań z bieżącej działalności
podporządkowanych mu komórek organizacyjnych Urzędu,
 przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 reprezentowanie Gminy na uroczystościach i w czasie oficjalnych spotkań,
 Zastępca Wójta współuczestniczy także w opracowywaniu i przygotowywaniu
planów inwestycji gminnych oraz współdziała z Radą Gminy i jej komisjami w zakresie
swoich kompetencji.
Zastępca Wójta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
 Referatu Architektury i Geodezji,
 Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 Referatu Inwestycji.

2

Protokół z audytu

Sekretarz Gminy zajmuje się problemami organizacji Urzędu, planowania pracy oraz obsługi
interesantów.

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:
 Opracowywanie i aktualizacja, w porozumieniu z Radcą Prawnym, wewnętrznych
aktów normatywnych i procedur postępowania regulujących pracę w Urzędzie,
 organizacja pracy w Urzędzie, inicjowanie usprawnień, upowszechnianie
nowoczesnych metod organizacji pracy,
 nadzór nad postępowaniami w sprawach skarg i wniosków,
 nadzór nad postępowaniami z zakresu dostępu do informacji publicznej,
 rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami,
 prowadzenie spraw z zakresu polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
 zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy,
 współpraca z sąsiednimi gminami.
Sekretarz Gminy nadzoruje pracę:
 Referatu Ogólnego,
 Referat Oświaty, Zdrowia Publicznego i Spraw Pracowniczych,
 Kontroli Wewnętrznej.
Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno – finansowymi Gminy oraz
obsługą finansowo – księgową. Jest głównym księgowym budżetu.

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:
 opracowywanie założeń do projektu budżetu Gminy,
 nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i racjonalnym gospodarowaniem
środkami budżetowymi,
 okresowe informowanie Zarządu o stanie realizacji budżetu Gminy, opracowywanie
sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz analiza i ocena sytuacji
finansowej Gminy,
 prowadzenie, księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
 przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w powierzonym
zakresie działania,
 kontrasygnowanie oświadczeń woli wywołujących skutki finansowe,
składanych przez upoważnione osoby w imieniu Gminy,
 wykonywanie budżetu zgodnie z ustawą o dochodach i finansach Gminy,
Skarbnik Gminy nadzoruję pracę:
 Referatu Księgowości Budżetowej,
 Referatu Księgowości Podatkowej,
 Kasy,
 Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej.
II. Zakresy zadań i odpowiedzialności osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz
pracowników poszczególnych referatów i stanowisk.
II.1. W komórkach nadzorowanych bezpośrednio przez Wójta.

II.1.1. Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich.
Urząd Stanu Cywilnego (USC) prowadzi, jako zadania zlecone przez administrację rządową,
sprawy związane z aktami stanu cywilnego, a w szczególności:
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 rejestrację stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego,
 przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia
dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska, uznaniu dziecka,
 wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego
oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 prowadzenie akt stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów o
aktach stanu cywilnego,
 prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów tych
aktów.
Na podstawie ds. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. z 2014 roku poz. 1741 z późn. zm.) wójt jest z urzędu kierownikiem USC. W gminach
liczących poniżej 50.000 mieszkańców ma jednak obowiązek zatrudnić zastępcę kierownika
USC, a także może swoje uprawnienia kierownika USC powierzyć innej osobie. W UG Izabelin
przyjęto to ostatnie rozwiązanie – obowiązki kierownika USC Wójt powierzył innej osobie.
Zakres obowiązków kierownika i z-cy kierownika USC:
 rejestracja urodzeń,
 przyjmowanie oświadczeń o wyborze imienia lub imion dla dziecka,
 dokonywanie zameldowania dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia,
 nadawanie dziecku numeru PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia,
 przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 przyjmowanie oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa
oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa,
 wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia
złożenia kierownikowi USC zapewnienia,
 przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w USC,
 przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC,
 przyjmowanie oświadczeń od tłumacza w procedurze związanej z zawarciem
małżeństwa,
 rejestracja małżeństwa,
 aktualizacja Rejestru Pesel w zakresie stanu cywilnego i nazwisk małżonków,
 rejestracja zgonu,
 aktualizacja Rejestru Pesel w zakresie zgonu osoby, stanu cywilnego małżonka osoby
zmarłej, wymeldowania osoby zmarłej i unieważnienia jej dowodu osobistego,
 przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego
dokumentu stanu cywilnego,
 rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam
zarejestrowane,
 odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego (odtwarzanie krajowe i zagraniczne),
 przyjmowanie oświadczeń koniecznych do uznaniu ojcostwa i przesyłanie protokołu
do właściwego kierownika USC,
 wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,
 przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca,
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 przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, jakie nosiła
przed zawarciem małżeństwa,
 przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion dziecka w ciągu 6 msc. od dnia
sporządzenia aktu urodzenia,
 przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka
pochodzącego z małżeństwa,
 przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko,
jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
 uzupełnianie aktów stanu cywilnego z urzędu i na wniosek,
 sprostowanie aktów stanu cywilnego z urzędu i na wniosek,
 uznawanie za skuteczne na terenie RP orzeczeń o rozwodzie, separacji lub
unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej,
 uznawanie za skuteczne na terenie RP orzeczeń o rozwodzie, separacji lub
unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii
Europejskiej,
 wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego,
 wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można
zawrzeć małżeństwo za granicą,
 wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu
Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 prowadzenie postępowań administracyjnych i orzekanie o zmianie imienia i nazwiska,
 przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w papierowych księgach do
Rejestru Stanu Cywilnego,
 przesyłanie zleceń migracji aktów stanu cywilnego do właściwego USC przez Rejestr
Stanu Cywilnego,
 realizacja otrzymanych zleceń o migrację aktów stanu cywilnego,
 wysyłanie zleceń usunięcia niezgodności w Rejestrze Pesel do właściwego USC,
 usuwanie niezgodności w Rejestrze Pesel po otrzymaniu zlecenia usunięcia
niezgodności,
 sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego,
 sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego,
 unieważnianie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego,
 wnioskowanie do sądu lub wojewody o unieważnienie aktu stanu cywilnego lub
wzmianki dodatkowej,
 odmowa: przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydania
zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydania
zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia
kierownikowi USC zapewnień, sporządzenia aktu małżeństwa konkordatowego,
wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z polskim prawem można
zawrzeć małżeństwo za granicą,
 odmowa dokonania transkrypcji,
 odmowa rejestracji zdarzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało tam
zarejestrowane,
 odmowa odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
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 odmowa dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu obcego państwa,
 wykonywanie zapisów umów międzynarodowych przewidujących wzajemną
wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego,
 współpraca z Konsulatami w zakresie rejestracji zdarzeń i wiarygodności
przedkładanych dokumentów wystawionych za granicą,
 prowadzenie archiwum akt zbiorowych do aktów stanu cywilnego,
 przekazywanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych do archiwum państwowego po
upływie przewidzianego w ustawie okresu ich przechowywania,
 dbałość o księgi stanu cywilnego i skorowidze,
 pozyskiwanie i przetwarzanie informacji na potrzeby GUS od osób zamierzających
zawrzeć małżeństwo oraz osób zgłaszających urodzenie i zgon,
 sporządzanie miesięcznych statystyk z ruchu naturalnego ludności, z zakresu
rejestracji stanu cywilnego,
 sporządzanie statystyk na potrzeby MUW.
W 2014 roku w USC w Izabelinie zostały zarejestrowane ogółem 42 małżeństwa, w tym
udzielonych zostało 13 ślubów cywilnych. W roku 2015 odpowiednio: 65 małżeństw, w tym
33 śluby cywilne.
Liczba wydanych aktów zgonu w latach 2014 i 15 wyniosła odpowiednio 47 i 45.
Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika USC posiada - 24 letni staż pracy
ogółem, w tym 20 lat pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem
wyższym administracyjnym oraz studiami podyplomowymi w zakresie akt stanu cywilnego.
Pracownik zatrudniony na stanowisku z-cy kierownika USC posiada - 10 letni staż
pracy ogółem, w tym 9 lat pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się
wykształceniem wyższym administracyjnym oraz studiami podyplomowymi w zakresie
zarządzania.

W Referacie Spraw Obywatelskich prowadzone są sprawy związane z ewidencją ludności i
dokumentami tożsamości, a w szczególności:
 prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy , prowadzenie
ewidencji w tym zakresie, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
zameldowania lub wymeldowania,
 zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja oraz
związany z tym system PESEL,
 udzielanie informacji adresowych i o dokumentach tożsamości w odniesieniu do
obszaru gminy( zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 współdziałanie w realizacji zadań związanych z wyborami prezydenckimi,
parlamentarnymi, samorządowymi i referendum,
 sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie
do głosowania,
 prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych i poborowych z terenu gminy.
Zadania kierownika Referatu Spraw Obywatelskich (w UG Izabelin jest nim osoba będąca
jednocześnie kierownikiem USC):
 prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowania,
wymeldowania,
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uchylenia czynności materialno – technicznej zameldowania,
prowadzenie Platformy Wyborczej i Rejestru Wyborców Gminy Izabelin,
sporządzanie statystyk i zestawień dla KBW,
nadzór nad pracą Referatu Spraw Obywatelskich.

Zadania inspektorów ds. obywatelskich w Referacie Spraw Obywatelskich:
 przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 wydawanie dowodów osobistych,
 zameldowania,
 wymeldowania,
 zgłoszenia wyjazdu poza granicę RP,
 nadawanie Nr PESEL obywatelom RP i cudzoziemcom,
 usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,
 wysyłanie zleceń w celu usunięcia niezgodności w rejestrze PESEL,
 obsługa subskrypcji w Rejestrze Mieszkańców (RM) i Rejestrze Zamieszkania
Cudzoziemców (RZC),
 prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowania,
wymeldowania,
 uchylenia czynności materialno – technicznej zameldowania,
 wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania
Cudzoziemców,
 wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO),
 przyjmowanie zgłoszeń utraty dowodu osobistego,
 udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania
Cudzoziemców,
 udostępnianie danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
 udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
 wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych z Rejestru Mieszkańców, z
Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców, z Rejestru Dowodów Osobistych oraz danych z
dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
 obsługa dowodów osobistych : dowody znalezione przekazane przez osoby trzecie,
wysyłanie zawiadomień do wystawcy dowodu osobistego o utracie dowodu
zgłoszonej w naszej gminie,
 obsługa zawiadomień o utracie dowodu zgłoszonych przez konsula,
 obsługa zleceń z RDO i rejestru PESEL,
 prowadzenie i archiwizacja dokumentacji dowodowej,
 Statystyki : sporządzane na potrzeby referatów urzędu gminy, dla Straży Granicznej
oraz dla MUW,
 weryfikacja list dzieci do szkół i przedszkoli,
 weryfikacja rodzin w celu uzyskania kart dużej rodziny,
 sporządzanie rejestru osób do kwalifikacji wojskowej,
 sporządzanie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
 przyjmowanie wniosków o dopisanie do Rejestru Wyborców, kontrola meldunkowa
w zakresie faktycznego zamieszkania i wydawanie decyzji,
 przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców,
 przygotowywanie spisów wyborczych,
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 udostępnianie spisów wyborczych na wniosek.

Jedna z zatrudniony na tym stanowisku osób posiada - 22 letni staż pracy ogółem, w
tym 5 lat pracy w samorządzie terytorialnym, legitymuje się wykształceniem wyższym
ekonomicznym, druga zaś posiada wykształcenie średnie i 43 letni staż pracy ogółem w tym
20 lat pracy w samorządzie terytorialnym.
Liczba wydanych decyzji:
 decyzje wydane w 2014 r. – 164, w tym 157 o wpisaniu do Rejestru Wyborców,
 decyzje wydane w 2015 r. – 26 , w tym 11 o wpisaniu do Rejestru Wyborców.
Liczba wydanych dowodów osobistych:
 Dowody wydane w 2014 r. – 945,
 Dowody wydane w 2015 r. – 1117.

Zatrudnienie w USC i Referacie Spraw Obywatelskich w 2014 roku wynosiło łącznie 5 osób
(4,5 etatu), a w roku 2015 zmniejszyło się w zawiązku z odejściem na emeryturę
dotychczasowego kierownika USC do 4 osób (3,5 etatu).

II.1.2. Zespół Radców Prawnych
Zespół Radców Prawnych prowadzi obsługę prawną Rady Gminy, Komisji Rady, Wójta,
kierownictwa Urzędu, referatów Urzędu i samodzielnych stanowisk. Sporządza opinie
prawne dotyczące spraw o zasadniczym znaczeniu dla wspólnoty gminnej, opiniuje pod
względem prawnym i redakcyjnym projekty uchwał i porozumień oraz umów zawieranych
przez Wójta.
Do jego zadań należy także:
 wykonywanie zastępstw procesowych przed sądami powszechnymi i NSA,
 informowanie o zmianach w przepisach prawa,
 opiniowanie zgodności z prawem przygotowanych decyzji administracyjnych,
 opiniowanie statutów, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Urzędu
dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu.

Zespół Radców Prawnych (w 2014 była to jedna osoba) działa w składzie dwóch osób.
Funkcję koordynatora Zespołu sprawuje radca prawny z 16 letnim stażem pracy ogółem, w
tym 14 lat pracy w samorządzie terytorialnym, wykształcenie prawnicze – Uniwersytet
Warszawski, (aplikacja radcowska 2014 rok). Drugą osobą w Zespole jest radca prawny
(aplikacja radcowska 2013 rok), 3 lata pracy ogółem, w tym 1 rok w samorządzie
terytorialnym.
II.2. Zadania realizowane w komórkach organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio
przez Zastępcę Wójta:
II.2.1. Referat Architektury i Geodezji

Do zadań referatu należą sprawy strategii i rozwoju gminy w zakresie zagospodarowania
przestrzennego, architektury i urbanistyki, a w szczególności:
 prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawach
określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy gminą a starostą Powiatu
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Warszawskiego Zachodniego,
podejmowanie działań związanych z kierunkiem rozwoju przestrzennego oraz
typowanie obszarów do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego lub korekty planów wcześniej zatwierdzonych,
udział w pracach przygotowawczych, związanych z procedurą sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
zatwierdzanie planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych i
architektoniczno- budowlanych projektów - wydawanie pozwoleń na budowę,
przyjmowanie zawiadomień o oddaniu obiektu budowlanego do użytku.
obsługa geodezyjna - przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i
placów , nadawanie numeracji porządkowej budynków , ustalanie potrzeb i zlecanie
opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości,
zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków i gruntów
rolnych na cele nierolnicze,
prowadzenie postępowania administracyjnego oraz opracowywanie decyzji w
sprawach określonych przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
dzierżawę, najem lub użyczenie gruntów stanowiących własność gminy na rzecz osób
prawnych i osób fizycznych w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym.

Zadania w referacie realizowane są pod kierownictwem pracownika legitymującego się
33 letnim stażem pracy, w tym 17 lat w samorządzie terytorialnym i wykształceniem
wyższym politechnicznym – mgr inż. architekt.
Zastępca kierownika to osoba z 15 letnim stażem pracy w samorządzie terytorialnym, z
wykształceniem wyższym – Politechnika Warszawska – geodezja i z ukończonymi studiami
podyplomowymi na Politechnice Warszawskiej w zakresie informacji przestrzennej.

Szczegółowe czynności wykonywane przez pracowników referatu to:
 przygotowywanie projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (opinie zewnętrznych dokumentów oraz dotyczące gmin sąsiednich),
 przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– obsługa wynikająca z procedury planistycznej (projekty, opinie, uzgodnienia
wyłożenie do publicznego wglądu),
 wydawanie zaświadczeń i opinii dotyczących zgodności planowanej zabudowy lub
zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
 wydawanie opinii w zakresie zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami
m.p.z.p.,
 prowadzenie rejestru wniosków do zmiany m.p.z.p. (udzielanie odpowiedzi w
zakresie procedury planistycznej i umieszczanie wniosku w rejestrze),
 wydawanie (na wniosek) wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie
9
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zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń potwierdzających brak planu
rewitalizacji oraz strefy rewitalizacji dla konkretnej lokalizacji,
wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (procedura wieloetapowa) oraz
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (procedura wieloetapowa),
przekazywanie kwartalnej statystyki wydanych decyzji dotyczących warunków
zabudowy do Wojewody Mazowieckiego,
prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę wydawanych przez Starostę
Warszawskiego Zachodniego,
prowadzenie rejestru pozwoleń na użytkowanie i zgłoszeń budynków do użytkowania
wydawanych przez PINB,
przygotowanie i kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej m.p.z.p. do
przekazania Wojewodzie wraz z Uchwałą zatwierdzającą,
przygotowanie uchwał dotyczących planowania przestrzennego,
udział w sesjach i komisjach Rady Gminy Izabelin,
organizowanie i prowadzenie dyskusji publicznych związanych z wyłożeniem m.p.z.p.
do wglądu,
prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie renty planistycznej,
bieżąca codzienna obsługa interesantów – udzielanie wyjaśnień z zakresu planowania
przestrzennego, przeznaczenia terenu, przepisów i procedur związanych z realizacja
inwestycji,
opiniowanie i analizowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z
ustaleniami m.p.z.p. – inwestycji gminnych wewnętrznych i Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mokre Łąki,
analizy, koncepcje, projekty i wstępne kalkulacje kosztowe remontów i przebudów w
obiektach gminnych,
przygotowanie umów na obsługę Urzędu Gminy Izabelin w zakresie planowania
przestrzennego,
prowadzenie postępowań w sprawach związanych z nadawaniem nazw ulicom i
placom oraz z nadawaniem numeru porządkowego nieruchomości,
wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Izabelin,
przygotowywanie umów dzierżawy, najmu, użytkowana i użyczenia nieruchomości,
przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz umów na niezbędną obsługę
Urzędu Gminy Izabelin w zakresie geodezyjnym oraz wyceny nieruchomości,
wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania
nieruchomościami,
wydawanie postanowień w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
rozgraniczanie nieruchomości,
prowadzenie postępowań w sprawach zakupu działek niezbędnych do realizacji celów
publicznych, np. terenów pod drogi, przejmowania nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa, zniesienia współwłasności nieruchomości, których współwłaścicielem jest
Gmina Izabelin oraz przejmowania nieruchomości na rzecz Gminy i ujawniania prawa
własności Gminy Izabelin w księgach wieczystych,
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
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 komunalizacja mienia Skarbu Państwa – nabywanie na rzecz Gminy Izabelin gruntów
na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
 ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
 ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste,
 przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy stosownie do właściwości,
 wyjazdy w teren celem stwierdzenia użytkowania gruntów (w tym wywieszonych
reklam) bez zgody Urzędu Gminy Izabelin,
 wyjazdy do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza na sprawy dotyczące
nieruchomości, gdzie Gmina jest uczestnikiem, pozwanym lub powodem, w tym m.in.
postępowań dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 wyjazdy w teren celem uczestnictwa w okazaniach granic nieruchomości
stanowiących własność Gminy Izabelin, wykonywanych przez geodetów działających
na rzecz osób prywatnych.

Zadania referatu realizowane są w zespole pięciu osób (kierownik, jego zastępca oraz trzy
osoby na stanowiskach inspektorów). Każdy z inspektorów posiada wykształcenie wyższe
oraz studia podyplomowe w specjalnościach niezbędnych do realizacji zadań przypisach do
referatu.
II.2.2. Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Do zadań referatu należy w szczególności:

 prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem lokalnych dróg, ulic i placów oraz
organizacją ruchu drogowego,
 sporządzanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych i wojewódzkich,
 nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg lokalnych,
 gospodarowanie obiektami komunalnymi (eksploatacja, czynsz, opłaty),
 współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zakresie zaopatrzenia Gminy w
dostawy wody, gazu i energii elektrycznej,
 utrzymanie czystości i należytego stanu sanitarnego gminy,
 sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,
 prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawach z
zakresu ochrony środowiska,
 utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni, urządzeń melioracyjnych i ujęć wody,
 inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej,
 podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniu środowiska,
 wydawanie decyzji w sprawach ochrony środowiska,
 przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
zwa1czanie wszelkich przejawów naruszania tych przepisów oraz nadzorowanie
terminowej realizacji decyzji i nakazów administracyjnych dotyczących sprawców
zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,
 realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
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 prowadzenie spraw związanych z gospodarką rolną i hodowlą zwierząt w Gminie.

Referat podzielony jest na trzy zespoły pracownicze: do spraw komunalnych i rolnictwa, do
spraw ochrony środowiska oraz zespół gospodarowania odpadami. Kierownik referatu ma
zastępcę do spraw komunalnych.

Do zadań kierownika referatu należy:
 koordynacja pracy referatu,
 przygotowanie projektu budżetu gminy w zakresie realizowanym przez referat,
 przygotowanie zakresu zadań do przekazania GPWiK Mokre Łaki w 2016 roku,
 koordynacja realizacji zadań komunalnych wskazywanych do realizacji GPWiK Mokre
Łąki,
 przygotowanie materiałów do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od mieszkańców Gminy Izabelin,
 przygotowanie materiałów do przetargów związanych z zakresem działania referatu
 przygotowanie uchwał RG Izabelin dot.:
o regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin,
o zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy
Izabelin,
o ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin
wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania,
o wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 przygotowanie materiałów i sprawozdań dla komisji bezpieczeństwa RG Izabelin,
 sprawozdawczość i odpowiedzi w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada 13 - letni staż pracy w samorządzie
terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym technicznym oraz studiami
podyplomowymi na Politechnice Warszawskiej w zakresie stosowania informatyki w
ochronie środowiska.

Do zadań zastępca kierownika referatu należy:
 realizacja spraw związanych z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych,
 przygotowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych,
 przygotowanie decyzji na lokalizację w pasach drogowych dróg gminnych obiektów
nie związanych z drogą,
 przygotowanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 przygotowanie decyzji na umieszczenie obiektów w pasach drogowych,
 przygotowanie decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
 bieżąca współpraca z GPWiK o charakterze nadzoru właścicielskiego w zakresie prac
komunalnych na rzecz gminy (wskazywanie zakresu prac, odbiory i rozliczenie),
 prowadzenie spraw dotyczących transportu zbiorowego na terenie gminy,
 sprawozdawczość i odpowiedzi w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej
w zakresie działania referatu.
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Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada 12 letni staż pracy ogółem, w tym 8 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym inżynierskim w
zakresie inżynierii lądowej.
Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora do spraw komunalnych
należy:
 utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie gminy,
 utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz organizacja obsługi
uroczystości patriotycznych na terenie gminy,
 utrzymanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na terenie
gminy, stanowiącymi własność Gminy lub znajdującymi się w jej władaniu,
 utrzymanie gminnych placów zabaw i ich doposażenie w urządzenia zabawowe,
 przygotowanie planu wydatków funduszu sołeckiego oraz jego realizacja,
 zebranie materiałów źródłowych, przygotowanie analiz oraz dopilnowanie podpisania
porozumień końcowych na zakup energii elektrycznej dla Gminy i jej jednostek.
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada - 9 letni staż pracy ogółem i 9 lat pracy w
samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym ekonomicznym w
zakresie zarządzania środowiskiem oraz studiami podyplomowymi na Politechnice
Warszawskiej.

W zespole do spraw komunalnych zatrudniony jest również pracownik fizyczny, wykonujący
czynności gospodarczo – porządkowe. Do jego obowiązków należy między innymi:
 uprzątanie z dróg i terenów gminnych zwierząt padłych w wyniku wypadków
drogowych i z przyczyn naturalnych, a następnie przekazywanie ich do utylizacji,
 interwencyjne zbieranie śmieci z terenów gminnych,
 prace porządkowe wokół budynku urzędu Gminy,
 koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w rejonie Centrum Kultury, ośrodka zdrowia
i Urzędu Gminy.
Do zadań osób zatrudnionych na stanowisku inspektora do spraw ochrony środowiska (2
etaty) należy:
 realizacja spraw związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych
(współpraca z firmami w sprawach wycinki i pielęgnacji zieleni),
 przygotowanie decyzji na wycinkę drzew na terenach prywatnych
 przygotowanie wniosków na wycinkę drzew na terenach gminnych do innych
organów przygotowanie i zatwierdzenie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi;
 koordynacja wykonania umów dotyczących opieki nad zwierzętami domowymi i
bezdomnymi
 akcje informacyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców, dotyczące m.in.
zwierząt, spalania odpadów i t.p.
 prowadzenie spraw związanych z ocenami oddziaływania na środowisko
 strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska
dla gminy Izabelin,
 prowadzenie rejestru działalności regulowanej
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 wydawanie decyzji na odbiór nieczystości ciekłych
 przygotowanie rocznego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi
 nakładanie administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie terminu złożenia
sprawozdania lub przekazania odpadów na instalację zastępczą
 przygotowanie decyzji nakazującej włączenie do kanalizacji i usunięcie odpadów z
nieruchomości.
 przygotowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Izabelin
 koordynowanie przygotowania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Izabelin
wraz z uzgodnieniami innych organów
 prowadzenie postępowań w sprawach o naruszenie przepisów ochrony środowiska
 prowadzenie spraw z zakresu monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych na
terenie gminy
 sprawozdawczość i odpowiedzi w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej

Osoby zatrudnione na tych stanowiskach posiadają odpowiednio:13 letni staż pracy ogółem,
w tym 5 lat pracy w samorządzie terytorialnym oraz 8 letni staż pracy ogółem, w tym 7 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Obie legitymują się wykształceniem wyższym w zakresie
ochrony środowiska, a jedna z nich dodatkowo - studiami podyplomowymi w zakresie
gospodarki przestrzennej.

Do zadań inspektora do spraw komunalnych w zespole do spraw odpadów (2 etaty) należy:
 rozwiązywanie problemów związanych z odbiorem odpadów w tym korespondencja
listowa, telefoniczna, e-mailowa z mieszkańcami oraz kontrola prawidłowej
segregacji,
 przyjmowanie reklamacji mieszkańców,
 stały nadzór nad działalnością operatorów odbierających odpady i firmy prowadzącej
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) ,
 opracowywanie i dystrybucja wśród mieszkańców gminy harmonogramów odbioru
odpadów oraz wszelkich innych dokumentów, takich jak deklaracje i inne,
 prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach o ustalenie opłaty za
odbiór odpadów oraz o umorzeniu lub rozłożeniu na raty należności za odpady,
 prowadzenie i stała aktualizacja baz danych dotyczących liczby mieszkańców,
 współpraca z policją w zakresie ustalania rzeczywistej liczby mieszkańców w danej
nieruchomości.
W pierwszym okresie funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi (do kwietnia 2015 roku) pracownicy Zespołu przyjmowali także wpłaty
gotówkowe od mieszkańców (prowadzili kasę). Wraz z przeprowadzką z Truskawia do
budynku Urzędu Gminy czynności tych nie wykonują.

Do obowiązków pracowników Zespołu do spraw Odpadów należy także cały pakiet czynności
związanych z ewidencjonowaniem należności, zaległości i ewentualnych nadpłat za odpady,
w tym:
 wysyłanie upomnień z tytułu zaległości,
 wysyłanie informacji dotyczących nadpłat,
 pozyskiwanie danych z ZUS i MSW dotyczących dłużników,,
14

Protokół z audytu
 przygotowanie kwartalnych sprawozdań RB-27S oraz RB-N oraz kwartalnych
zestawień dla potrzeb wewnętrznych.

Jedna z osób zatrudnionych na tym stanowisku posiada 16 letni staż pracy w samorządzie
terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym administracyjnym. Druga posiada 15
– letni staż pracy ogółem, w tym 4 lata w samorządzie terytorialnym i legitymuje się
wykształceniem średnim.

II.2.3. Referat Inwestycji
Do zadań referatu należy w szczególności:
 planowanie koordynowanie działalności inwestycyjnej i remontowej w Gminie,
 zapewnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla gminnych zadań
inwestycyjnych i remontowych oraz nadzorowanie ich realizacji,
 prowadzenie odbioru końcowego inwestycji i remontów ich rozliczanie we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego,
 koordynacja działań jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie zamówień
publicznych i pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
Zadania w referacie realizowane są pod kierownictwem pracownika legitymującego się 33
letnim stażem pracy w tym 18 lat w samorządzie terytorialnym, oraz wykształceniem
wyższym politechnicznym – budownictwo lądowe.

Do jego obowiązków należy:
 przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom i nadzór nad ich wykonaniem,
 ostateczna weryfikacja i akceptacja przygotowanych projektów inwestycyjnych przed
uruchomieniem ich wdrażania,
 planowanie budżetu gminnego w zakresie inwestycji.

Kierownik posiada swojego zastępcę, którym jest osoba z 15 letnim stażem pracy w tym 8 lat
w samorządzie terytorialnym, z wykształceniem wyższym – Politechnika Świętokrzyska oraz z
ukończonymi studiami podyplomowymi na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie prawa i
administracji.
Do zadań zastępcy kierownika należy:
 współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i kosztorysów inwestorskich,
 analiza i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności i
zgodności z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych,
 opracowanie materiałów w zakresie robót uzupełniających i dodatkowych oraz
opracowanie projektów aneksów do umów.
Do zadań Głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych, który pełnią także funkcję
Koordynatora do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych należy:
 prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień udzielanych w oparciu o
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowań o udzielenie
zamówień publicznych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych
poniżej kwoty wartości zamówień określonych na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp
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(dokumentowanie postępowań, prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
prowadzenie postępowań w ramach środków ochrony prawnej),
przygotowywanie i prowadzenie publikowanie ogłoszeń dotyczących postępowań o
udzielenie zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Urzędzie
Publikacji Unii Europejskiej,
udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówienia,
sporządzanie projektów umów z wykonawcami,
prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych,
prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
przygotowywanie zadań inwestycyjnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub
innych dokumentów formalno-prawnych,
przygotowanie materiałów i pozyskiwanie uzgodnień wymaganych przepisami oraz
decyzji administracyjnych (takich jak zezwolenie na wycinkę drzew, decyzje o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i inne),
opracowanie aneksów do umów,
przekazywanie terenów wykonawcom realizującym inwestycję lub remont,
uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót,
weryfikacja faktur za wykonane roboty,
prowadzenie dokumentacji fotograficznej realizowanych inwestycji,
korespondencja z mieszkańcami w sprawach dotyczących inwestycji gminnych,
przyjmowanie wniosków o dotacje do budowy przyłączy kanalizacyjnych, a także
obsługa umów o dotację, ich ewidencja i rozliczanie,
sprawozdawczość i aktualizacja danych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych,
sprawozdawczość w zakresie inwestycji, zamówień publicznych i realizacji projektów
z udziałem środków zewnętrznych wymagana przez inne instytucje, takie jak: GUS,
Wojewoda Mazowiecki, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej itp.),
analiza dostępnych dla gminy zewnętrznych źródeł finansowania (krajowych i
zagranicznych, bezzwrotnych i zwrotnych) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i
nieinwestycyjnych,
podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
działalności inwestycyjnej i nieinwestycyjnej, w tym przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych,
zlecanie opracowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne
(takich jak studia wykonalności, mapy aglomeracji i.t.p.) wraz z nadzorem nad
realizacją zleceń,
koordynowanie projektów, sprawozdawczość,
kontrola realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
sporządzanie wniosków o płatność,
współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z
funduszy europejskich oraz funduszy krajowych,
koordynowanie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach prowadzonych
projektów.
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Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada - 12 letni staż pracy ogółem i 12 lat pracy
w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym politologicznym,
studiami podyplomowymi w zakresie funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, oraz
administracji.
Do zadań Insektora do spraw Inwestycji i zamówień publicznych należy:
 przygotowanie zadania inwestycyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę,
 opracowywanie wytycznych do projektowania,
 opracowanie materiałów i udział w procedurze zamówień publicznych w zakresie
pozyskiwania analiz, studiów, koncepcji i dokumentacji projektowych,
 współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i kosztorysów inwestorskich,
 analiza i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności i
zgodności z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych,
 szacowanie kosztów inwestycji, remontów i robót towarzyszących,
 opracowywanie materiałów w zakresie robót uzupełniających i dodatkowych oraz
opracowanie projektów aneksów do umów,
 uzgadnianie harmonogramu realizacji inwestycji,
 przeprowadzanie i uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót,
 weryfikacja faktur za wykonane roboty,
 rozliczanie kosztów inwestycji zakończonych, przygotowanie i wystawienie dowodów
przyjęcia środka trwałego,
 przygotowanie materiałów i wniosków dotyczących uzyskania pozwolenia na
użytkowanie,
 korespondencja z mieszkańcami w sprawach dotyczących inwestycji gminnych,
 publikowanie informacji o przeprowadzonych inwestycjach na stronie internetowej
Gminy Izabelin,
 udział w pracach komisji przetargowych,
 sporządzanie projektów umów z wykonawcami,
 prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych,
 prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
 udział w zespole do opracowania i realizacji programu działań w zakresie
podniesienia efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Gminy
Izabelin.
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada - 10 letni staż pracy ogółem, w tym 7 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym
administracyjnym – Uniwersytet Warszawski.

Do zadań Inspektora do spraw inwestycji należy wykonywanie takich samych czynności
związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych, jak w przypadku pracownika,
którego zadania opisano wyżej. Przydziału poszczególnych inwestycji konkretnemu
pracownikowi dokonuje kierownik referatu.
Poza tym do zadań tej osoby należy:
 koordynowanie spraw związanych z Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi dla
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT),
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 przygotowywanie i prowadzenie projektów ubiegających się o dofinansowanie z EU,
 pełnienie funkcji lidera grupy, w skład której wchodzi 8 gmin ZIT,
 uczestniczenie w spotkaniach dotyczących tworzenia dokumentów programowych
ZIT,
 zlecanie opracowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne
(np. studia wykonalności) oraz nadzór nad jej realizacją,
 koordynowanie spraw związanych z Lokalną Grupą Działania „Między Wisłą a
Kampinosem”,
 tworzenie projektów zagospodarowanie terenu dla projektów ubiegających się
o dofinansowanie,
 udział w zespole do opracowania założeń do aktualizacji wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada 5 letni staż pracy w samorządzie
terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym - mgr inż. arch.

Od kwietnia 2015 roku osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy kierownika jest nieobecna
w pracy w związku z urodzeniem dziecka. Na czas nieobecności jej zadania zostały
rozdzielone pomiędzy pracowników referatu.
II.3. Zadania realizowane w komórkach organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio
przez Skarbnika.

II.3.1. Referat Księgowości Budżetowej:
Do zadań kierownika referatu księgowości budżetowej należy:
 prowadzenie rachunkowości dla gminy - organu oraz jednostki urzędu gminy
 w zakresie dochodów i wydatków,
 wprowadzanie bilansu otwarcia dla organu,
 wprowadzanie bilansu otwarcia dla jednostki,
 wprowadzanie układu klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w organie,
 wprowadzanie układu klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w jednostce,
 wprowadzanie kontrahentów,
 dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych dochodów dla organu i jednostki,
 dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych wydatków dla organu i jednostki,
 księgowanie uchwał i zarządzeń budżetowych dotyczących planu dochodów i
wydatków oraz jego zmian w ciągu roku,
 księgowanie miesięcznych sprawozdań z dochodów i wydatków przesłanych przez
jednostki budżetowe (GOPS, Zespół Szkół, Przedszkole w Izabelinie, Przedszkole w
Laskach, Biuro Obsługi Finansowej),
 księgowanie przypisów i odpisów dochodów gminy,
 uzgadnianie wpłat z tytułu podatków z księgowością podatkową,
 księgowanie wydatków inwestycyjnych oraz uzgadnianie sald na kontach majątku
trwałego,
 księgowanie dochodów pozabudżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej,
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 sporządzanie sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst: Rb-27ZZ w
organie i jednostce urzędu gminy,
 sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych: Rb27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-50D, Rb-50W, Rb-ZN, Rb-Z .- jednostki urzędu gminy,
 sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych: Rb27s, Rb-28s,- gminy Izabelin – organ,
 uzgadnianie i księgowanie kwartalnych informacji o dochodach otrzymanych z
urzędów skarbowych,
 prowadzenie szczegółowej analityki dotyczącej wydatków realizowanych w ramach
funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw,
 sporządzanie miesięcznego zestawienia obrotów i sald,
 uzgadnianie (analizowanie) kont syntetycznych i analitycznych oraz dokonywanie
przeksięgowań i ewentualnych korekt,
 sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki: bilansu oraz rachunku zysków i
strat jednostki,
 sporządzanie bilansu z wykonania budżetu gminy (organu),
 sporządzanie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej OŚ-4g,
 sporządzanie wydruków zestawień,
 działania w ramach kontroli wewnętrznej:
o sprawdzanie zgodności dokonania operacji księgowych,
o zgłaszanie zastrzeżeń co do legalności i poprawności operacji księgowych oraz
dowodów księgowych,
 wykonywanie zadań zleconych przez Skarbnika,
 zastępstwo w czasie nieobecności pracowników z referatu księgowości budżetowej.
 kierowanie pracą podległych pracowników oraz kontrola prawidłowości operacji
finansowo-księgowych dokonywanych przez pracowników,
 współpraca z kierownikami gminnych jednostek w zakresie spraw finansowych,
uzgadnianie danych w celach sprawozdawczych,
 archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada - 31 letni staż pracy ogółem, w tym 21lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym
administracyjnym ukończonymi na UW oraz studiami podyplomowymi w zakresie
księgowości.
Do zadań Głównego specjalisty ds. księgowości budżetowej należy:
 bieżące wsparcie pracy Skarbnika i zastępstwo w razie jego nieobecności (w tym
nadzór nad działalnością podległych referatów, podpisywanie dokumentów
finansowych i realizacja płatności, kontrasygnata, współpraca z Regionalną Izbą
Obrachunkową),
 wsparcie komórek księgowości podległych jednostek, konsultowanie bieżących
problemów w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,

19

Protokół z audytu
 bieżące analizy stanu budżetu gminy, planu i wykonania dochodów i wydatków,
rozpoznawanie i eliminacja zagrożeń w wykonaniu budżetu,
 sporządzanie zestawień dotyczących bieżącej sytuacji finansowej gminy na potrzeby
wewnętrzne Urzędu oraz na wniosek podmiotów zewnętrznych,
 sporządzanie okresowych zbiorczych i łącznych sprawozdań budżetowych w systemie
Bestia, sporządzanie zbiorczych sprawozdań z operacji finansowych (instytucji kultury
i spzoz),
 sporządzanie informacji półrocznej o wykonaniu budżetu i sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy,
 sporządzanie sprawozdania finansowego Gminy Izabelin, w tym bilansu, rachunku
zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki wraz z informacją opisową
do sprawozdania,
 wsparcie komórek księgowości podległych jednostek w zakresie sporządzania
sprawozdań,
 sporządzanie projektu uchwały budżetowej oraz projektów uchwał i zarządzeń w
sprawie zmiany budżetu w oparciu o wnioski referatów Urzędu i gminnych jednostek,
 sporządzanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
projektów uchwał i zarządzeń w sprawie jej zmiany w oparciu o wytyczne
Ministerstwa Finansów, w tym:
o analiza możliwości finansowania zadań w kolejnych latach,
o analiza możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w
kolejnych latach,
o kontrolowanie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w
art. 243 ustawy o finansach publicznych,
o analiza wniosków referatów i jednostek o zmiany zakresu realizowanych
przedsięwzięć wieloletnich,
o kontrolowanie limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć realizowanych
przez Gminę,
 przekazywanie podjętych uchwał i zarządzeń w sprawie uchwalenia i zmian budżetu
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego za
pośrednictwem programu Legislator,
 przekazywanie informacji o wysokości planu finansowego podległym jednostkom,
 przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskania środków z tytułu kredytów i emisji
obligacji, współpraca z referatem inwestycji w zakresie przygotowywania wniosków o
pożyczki,
 analizowanie i rozliczanie pozyskanych środków unijnych dotyczących inwestycji
gminnych, wparcie referatu inwestycji w zakresie przygotowywania wniosków o
środki unijne i inne środki zewnętrzne,
 zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izabelin: uchwał
budżetowych i ich zmian, uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i ich
zmian, zarządzeń Wójta w sprawie zmiany budżetu, sprawozdań okresowych z
wykonania budżetu, informacji półrocznych i sprawozdań rocznych z wykonania
budżetu, sprawozdań finansowych Gminy i podległych jednostek, opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia komunalnego, informacji o
udzielonej pomocy publicznej i o długu publicznym,
 sporządzanie prezentacji multimedialnych w zakresie projektu budżetu i
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
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 funkcja administratora Centralnego Rejestru Pełnomocnictw.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada - 14 letni staż pracy ogółem i 14 lat pracy
w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym w zakresie finansów
i rachunkowości ukończonymi na SGH w Warszawie oraz podatkowymi studiami
podyplomowymi ukończonymi również na SGH w Warszawie.
Czynności wykonywane przez Inspektora ds. księgowości budżetowej to w szczególności:
 Prowadzenie księgowości analitycznej wpływów z tytułu:
o odpłatnego nabycia praw własności i praw użytkowania wieczystego,
o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
o opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym,
o renty planistycznej,
o czynszów najmu i dzierżawny,
o opłat mieszkaniowych,
o faktur i not księgowych,
o zajęcia pasa drogowego,
o zwrotu kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego,
o kar i grzywien,
o innych niepodatkowych należności budżetowych,
 księgowanie przypisów należności na podstawie dokumentów (decyzji, umów, not
księgowych, faktur sprzedaży) wystawionych przez działy merytoryczne,
 dzienne rozliczanie należności z wyciągów bankowych,
 księgowanie wpłat w rejestrach analitycznych i uzgadnianie z rejestrem
syntetycznym,
 zliczanie sald końcowych niepodatkowych należności budżetowych,
 zliczanie i uzgadnianie dziennika obrotów do sprawozdań w zakresie niepodatkowych
należności budżetowych,
 sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań
budżetowych RB-27 w zakresie niepodatkowych należności budżetowych,
 sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych RB-N w
zakresie niepodatkowych należności budżetowych oraz łączenie cząstkowych
sprawozdań RB-N,
 sporządzanie informacji do bilansu rocznego – zamkniecie ksiąg na koniec roku
kalendarzowego,
 przygotowywanie informacji do sprawozdań o stanie mienia komunalnego,
 prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 uzgadnianie ewidencji analitycznej środków trwałych i wyposażenia z ewidencją
syntetyczną,
 sporządzanie rocznego sprawozdania SG-01 – statystyka gminy, środki trwałe,
 przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie inwentaryzacji rocznej należności oraz
druków ścisłego zarachowania,
 przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie inwentaryzacji okresowej środków
trwałych,
 uzgadnianie sald z kontrahentami,
 wysyłanie upomnień do zaległości niepodatkowych należności budżetowych,
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 wystawianie tytułów wykonawczych dotyczących niepodatkowych należności
budżetowych,
 wystawianie decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty niepodatkowych należności
budżetowych,
 wystawianie wezwań do zapłaty, informacji o zaległości i nadpłatach, informacji o
rozksięgowaniu wpłat,
 przygotowywanie dokumentacji do pozwów należności cywilnoprawnych
stanowiących dochody gminy,
 wystawianie pism o umorzeniu, rozłożeniu na raty należności cywilnoprawnych,
 prowadzenie rejestru depozytów,
 księgowanie wpłat wadium, zabezpieczeń należytego wykonania kontraktów i kaucji
na rachunek depozytów,
 księgowanie gwarancji bankowych,
 prowadzenie i rozliczanie księgi druków ścisłego zarachowania K-103 (kwitariusze
przychodowe),
 zastępstwo w czasie nieobecności pracownika referatu,
 wykonywanie zadań zleconych przez Skarbnika Gminy.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada - 11 letni staż pracy ogółem, i 11 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym
administracyjnym

Do zadań drugiej osoby zatrudnionej na stanowisku Inspektora ds. księgowości budżetowej
należy:
 naliczanie, sporządzanie i dekretacja list płac – wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, ryczałty samochodowe, diety radnych i sołtysów,
 prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
 naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wypadkowego oraz zasiłków
finansowanych z budżetu państwa,
 naliczanie i dekretacja umów zleceń i o dzieło,
 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie refundacji wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
 realizacja projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego” w części dotyczącej współfinansowania wynagrodzenia
koordynatora ZIT,
 obsługa finansowa a w tym naliczanie i sporządzanie list płac, wydatkowanie oraz
dekretacja stypendiów sportowych,
 obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym sporządzanie
list dotyczących wypłat świadczeń, księgowanie kosztów i wydatków oraz
uzgodnienia ewidencji księgowej ZFŚS,
 obsługa programu Płatnik – rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Comiesięczne importowanie z programu płacowego kwot należnych składek
społecznych, składki zdrowotnej oraz składki wypadkowej, weryfikacja ich w
programie Płatnik z danymi znajdującymi się w ZUS oraz ich zatwierdzenie,
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 rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym,
sporządzanie deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR w tym weryfikacja odprowadzonych w
ciągu roku kwot zaliczek na podatek dochodowy od naliczonych list płac dotyczących
wynagrodzeń, umów zleceń, umów o dzieło, ryczałtów samochodowych, diet radnych
i sołtysów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-11 dla pracowników i
zleceniobiorców oraz PIT-R. Weryfikacja comiesięcznych wypłat z kart płacowych
pracowników, zleceniobiorców z danymi znajdującymi się w informacji podatkowej
PIT-11, ustalanie wysokości dochodów, kosztów uzyskanie przychodów oraz należnej
zaliczki na podatek dochodowy,
 wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 (w zakresie
uzyskanych dochodów pracownika),
 prowadzenie ewidencji wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków – chorobowych,
opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich,
 wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników,
 sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS w zakresie wynagrodzeń oraz
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej
w tym obliczanie należnych składek emerytalnych, rentowych i chorobowych
opłacanych przez ubezpieczonych na podstawie naliczonych list płac,
 dokonywanie płatności zobowiązań,
 kontrola płatności wynikających z zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek,
 kontrola stanu środków finansowych na pokrycie zobowiązań,
 dzienne rozliczanie należności w/g wyciągów bankowych,
 rozliczane kosztów korzystania z samochodów służbowych w celach prywatnych i
służbowych zgodnie z kartą drogową,
 wystawianie i księgowanie not księgowych dla pracowników i jednostek
budżetowych,
 uzgadnianie klasyfikacji budżetowej w tym paragrafów dotyczących wynagrodzeń,
umów zleceń oraz składek społecznych i składki wypadkowej, które są opłacane przez
pracodawcę,
 przekazywanie środków pieniężnych dla jednostek budżetowych,
 uzgadnianie z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej wpływów dotyczących
„Programu 500 plus” , środków na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz innych
świadczeń zgodnie z planem wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przekazanych na zadania z zakresu administracji rządowej,
 archiwizacja dokumentów płacowych,
 sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowoksięgowych (faktur i rachunków), rozliczanie delegacji służbowych – krajowych i
zagranicznych, weryfikacja dokumentów do wypłaty, podczas zastępstwa w czasie
nieobecności pracowników Referatu Księgowości Budżetowej,
 wykonywanie zadań zleconych przez Skarbnika Gminy,
Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada 20 letni staż pracy ogółem, w tym 10 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym pedagogicznym
oraz studiami podyplomowymi w zakresie księgowości.
Do zadań trzeciej osoby zatrudnionej na stanowisku Inspektora ds. księgowości budżetowej
należy:
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 przyjmowanie i sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno rachunkowym,
 analizowanie i kwalifikowanie dokumentów dostarczonych przez pracowników
referatów (w tym umów, zleceń realizacji zadań oraz faktur) pod względem zgodności
z planem wydatków budżetu,
 dekretowanie i bieżące księgowanie zakwalifikowanych do wypłaty dokumentów
kosztowych,
 przygotowywanie dokumentów do zapłaty,
 analiza i stałe monitorowanie terminowości regulowania zobowiązań finansowych,
 wprowadzanie sprawdzonych dokumentów do systemu bankowego iPKO w celu
realizacji zapłaty,
 rozliczanie i sprawdzanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych pod
względem formalno – rachunkowym,
 ewidencjonowanie zaangażowania umów w zakresie wydatków bieżących i
inwestycyjnych oraz uzgodnienie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminy,
 przekazywanie środków na wydatki dla jednostek budżetowych oraz bieżąca kontrola
stanu przekazanych jednostkom środków,
 miesięczna analiza klasyfikacji budżetowej wydatków (sprawdzenie prawidłowej
ewidencji kosztów, wydatków i zaangażowania oraz porównanie z planem
finansowym),
 miesięczna analiza i uzgodnienie kont kosztów i wydatków,
 przygotowanie danych do sprawozdania z wydatków budżetowych w zakresie
zaangażowania i zobowiązań,
 bieżąca ewidencja wydatków strukturalnych, wsparcie pracowników referatów
odnośnie kwalifikowania wydatków strukturalnych, sporządzanie rocznego
sprawozdania o wydatkach strukturalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 przygotowywanie posiadanych dokumentów do przekazania do archiwum
zakładowego,
 wykonywanie innych poleceń przełożonych.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada 16 letni staż pracy ogółem, w tym 15 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym w zakresie
finansów oraz studiami podyplomowymi .

II.3.2. Referat Księgowości Podatkowej.
Do zadań kierownika referatu księgowości podatkowej należy:
 prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat, tj:
o podatku rolnego i leśnego od osób prawnych,
o podatku od nieruchomości od osób prawnych,
o podatku od środków transportowych os osób fizycznych i prawnych,
o opłaty targowej,
o opłaty skarbowej,
 miesięczne uzgadnianie wpłat podatkowych z księgowością budżetową,
 sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - w systemie „Bestia”: zielonych ulg
w postaci:
o skutki obniżenia górnych stawek podatków,
o skutki udzielonych ulg i zwolnień,
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o umorzenia zaległości oraz rozłożenia na raty,
prowadzenie postępowań w zakresie Pomocy publicznej de minimis,
wysyłanie sprawozdań w Systemie Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania
Pomocy Publicznej SHRIMP z udzielonej pomocy de minimis,
wysyłanie sprawozdań miesięcznych z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybołówstwie w systemie elektronicznym Ministerstwa Rolnictwa minrol.gov.pl,
wysyłanie sprawozdań rocznych - zwrotu podatku akcyzowego,
prowadzenie dokumentacji podatkowej niezbędnej do ustalenia wymiaru podatku od
środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych,
prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz innych opłat
lokalnych,
prowadzenie dokumentacji podatkowej niezbędnej do ustalenia wymiaru podatku od
środków transportowych osób fizycznych i prawnych, prowadzenie rejestrów
przypisów i odpisów,
księgowanie „ kont pozabilansowych” w systemie programu budżetowego,
przeprowadzanie postępowania podatkowego w szczególności:
o ustalenie wymiaru podatku od środków transportowych,
o przygotowanie decyzji dotyczących zwolnień, rozkładania na raty, odraczania
terminów płatności i umarzania,
o przygotowanie decyzji określających zmianę wymiaru podatkowego,
księgowanie wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego pobranego przez sołtysów z
terenu sołectw,
nadzorowanie inkasa z tytułu zobowiązania pieniężnego, rozliczanie sołtysów z inkasa
podatków i opłat,
naliczanie należnego wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów,
nadzorowanie inkasa z tytułu poboru opłaty skarbowej oraz opłaty targowej,
rozliczanie inkasa opłat,
naliczanie należnego wynagrodzenia za inkaso dla wyznaczonych inkasentów opłaty
skarbowej i opłaty targowej,
wystawianie upomnień podatnikom i wezwań do zapłaty dla osób, które nie uiściły
należności podatkowych i opłat w obowiązujących terminach 783 szt,
wystawianie tytułów wykonawczych za nie uiszczenie w terminie podatków i opłat,
sporządzanie wykazów wystawionych tytułów wykonawczych oraz nadzór na
egzekucją w podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku od środków
transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych,
kontrolowanie egzekucji poprzez zajęcia hipotek na nieruchomościach w stosunku do
wszystkich podatków i opłat,
wyliczanie zaległości podatkowych oraz udzielanie informacji Komornikom Urzędów
Skarbowych oraz Komornikom Sądowym,
zabezpieczanie zaległości podatkowych w Sądzie Gospodarczym do spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
uzyskiwanie spłat zaległości po zgłoszeniu upadłości przez osoby prawne oraz osoby
fizyczne – przejęte przez syndyka,
uzgadnianie z syndykiem wszystkich należności z tytułu przejętych długów
podatkowych ogłoszonych upadłości na terenie naszej gminy,
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 przygotowywanie oraz wydawania zaświadczeń o zaległościach podatkowych i innych
opłatach,
 prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w szczególności: kwitariuszy K103 wydawanych sołtysom oraz inkasentom,
 prowadzenie ewidencji sprawozdawczej w zakresie:
o obniżenia maksymalnych stawek podatków,
o udzielonych przez Radę i organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień,
 przeprowadzanie kontroli podatkowych na podstawie danych przesłanych z Ewidencji
gruntów i budynków Starosty Powiatu Warszawsko Zachodniego oraz złożonych
deklaracji przez podatnika,
 opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta w zakresie prowadzonych
przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty za psy,
opłaty skarbowej oraz uchwał w sprawie wyznaczenie inkasentów poszczególnych
podatków i opłat lokalnych,
 rejestracja wpisów w zakresie CEIDG (zastępstwo),
 przekazywanie akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
instrukcji kancelaryjnej,
 dokonywanie zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, zgodnie z
orzecznictwem obowiązującego prawa,
 sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych spraw,
 nadzór, przyjmowanie i odpowiedzialność materialna za sprzęt i wyposażenie
stanowiska pracy,
 wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego i zarządzań Wójta
Gminy,

Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada 42 letni staż pracy ogółem, w tym 21 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym
administracyjnym.

Do zadań Głównego specjalisty ds. wymiaru podatków należy wymiar podatków lokalnych od
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, w szczególności:
 podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – przy użyciu programu „Podatki-osoby
fizyczne” –INFOSYSTEM - 4566 szt. decyzji w 2015 r.,
 podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – przy użyciu programów „Podatki –
osoby prawne” INFOSYSTEM – 105 szt. deklaracji w 2015 w tym w szczególności:
 przyjmowanie i weryfikacja informacji i deklaracji podatkowych,
 wzywanie do złożenia informacji podatkowych od osób fizycznych oraz deklaracji
podatkowych od osób prawnych,
 prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wezwania do korekty deklaracji
i informacji podatkowych,
 wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych,
 kontrola poprawności składanych informacji i deklaracji podatkowych stanowiących
podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
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 przygotowywanie niezbędnych materiałów przy rozpatrywaniu odwołań od decyzji
Wójta Gminy oraz przesłanie kompletnych materiałów do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego,
 prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów
przypisów i odpisów,
 wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów na podstawie zawiadomień ze Starostwa
Powiatowego,
 weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi
w ewidencji gruntów i budynków,
 dokonywanie wymiaru i korekt podatków w ciągu roku podatkowego zgodnie
z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego – 667 szt. decyzji
zmieniających w 2015 r.,
 aktualizowanie bazy danych podatników,
 przeprowadzanie kontroli podatkowych,
 wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych,
 gromadzenie dokumentów niezbędnych do stosowania z urzędu ulg w spłacie
podatków, sporządzanie wniosków w sprawach ulg, prowadzenie postępowania
podatkowego oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie – 12 decyzji w podatku
od nieruchomości, 22 postanowienia w podatku od spadków i darowizn,
 prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach
i opłatach lokalnych,
 udzielanie pisemnych informacji na wniosek KRUS i innych podmiotów,
 prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
o przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT,
o przygotowywanie decyzji o zwrocie podatku,
 przygotowywanie do wojewody wniosków o przekazanie gminie dotacji celowej na
postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 przygotowywanie do wojewody okresowych i rocznych rozliczeń dotacji oraz
okresowych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat zwrotu
podatku,
 sporządzanie kwartalnych sprawozdań przewidzianych obowiązującymi przepisami
w zakresie podatków i opłat,
 sporządzanie analiz, informacji i zestawień niezbędnych do przygotowania projektu
uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 prowadzenie teczek spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykazem
rzeczowym akt,
 przekazywanie do archiwum zakładowego akt zgodnie z obowiązującymi przepisami
i instrukcją,
 prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej (w zastępstwie),
wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy w szczególności przyjmowanie wniosków o:
o wpis do centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG),
o zmiany wpisu w CEIDG,
o wpis w CEIDG informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
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o wpis w CEIDG informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
o wykreślenie wpisu w CEIDG, oraz wydawanie potwierdzenia ich przyjęcia,
o przekształcanie w/w wniosków w formę dokumentu elektronicznego,
podpisywanie ich przy użyciu podpisu elektronicznego, a następnie
przesyłanie do CEIDG.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada 22 letni staż pracy ogółem, w tym 20 lat pracy
w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym administracyjnym
oraz w zakresie finansów i bankowości
Do zadań Inspektora ds. księgowości podatkowej, ewidencji działalności gospodarczej i
zezwoleń należy:
 prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT w gminie,
 wystawianie faktur w zakresie sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego itp.
– 605 szt.,
 prowadzenie miesięcznych rejestrów zakupu i sprzedaży, rozliczanie podatku VAT
oraz sporządzanie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego,
 prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu podatku VAT od inwestycji i sprzedaży
nieruchomości:
o przeprowadzenie postępowań mających na celu wystąpienia o wydanie
interpretacji indywidualnych w sprawie podatku VAT,
o przeprowadzanie konsultacji w sprawie interpretacji przepisów podatku VAT,
 wykonywanie zestawień, analiz i wyjaśnień oraz reprezentowanie Gminy Izabelin w
Urzędzie Skarbowym w związku z czynnościami sprawdzającymi dotyczącymi zwrotu
podatku VAT,
 prowadzenie procedur mających na celu wdrożenie centralizacji rozliczeń podatku
VAT jako jeden podatnik wraz z podległymi jednostkami budżetowymi gminy,
 prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, podatkiem leśnym i
podatkiem rolnym,
 przyjmowanie i weryfikacja informacji podatkowych,
 Wzywanie do złożenia informacji podatkowych od osób fizycznych,
 prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wezwania do korekty informacji
podatkowych,
 wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych,
 kontrola poprawności składanych informacji i deklaracji podatkowych stanowiących
podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
 wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów na podstawie zawiadomień ze Starostwa
Powiatowego,
 weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji
gruntów i budynków,
 dokonywanie wymiaru i korekt podatków w ciągu roku podatkowego zgodnie z
powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego,
 aktualizowanie bazy danych podatników,
 przeprowadzanie kontroli podatkowych,
 prowadzenie spraw związanych w wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
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 prowadzenie ewidencji przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych – 39 szt.,
 przygotowywanie postanowień, decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych – 94 szt.,
 prowadzenie postępowań w sprawie wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych – 19 szt.,
 coroczne naliczanie zobowiązań z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
 koordynowanie działalności placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych
na terenie gminy związku z prawidłowością naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
 prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych
(zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
prawem miejscowym) oraz współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywanie
Problemów Alkoholowych.
 prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, wynikających z ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w
szczególności przyjmowanie wniosków o:
o wpis do centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
o zmiany wpisu w CEIDG,
o wpis w CEIDG informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
o wpis w CEIDG informacji o wznowieniu działalności gospodarczej ,
o wykreślenie wpisu w CEIDG, oraz wydawanie potwierdzenia ich przyjęcia,
o przekształcanie ww. wniosków w formę dokumentu elektronicznego,
podpisywanie ich przy użyciu podpisu elektronicznego, a następnie
przesyłanie do CEIDG,
 wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób
pojazdami samochodowymi w zakresie przewozu taksówką.
 prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiekty
gospodarstw agroturystycznych.
 przekazywanie do archiwum zakładowego akt zgodnie z obowiązującymi przepisami
instrukcji kancelaryjnej.
 opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w zakresie prowadzonych
przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
 znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązujących na stanowisku pracy,
 sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie
spraw.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada 29 letni staż pracy ogółem, w tym 21 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym
administracyjnym oraz studiami podyplomowymi w zakresie podatków.

Do zadań Inspektora ds. windykacji należy:
 księgowanie wpłat podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych
na podstawie wystawionych 4566 szt. decyzji w 2015 r.,
 księgowanie wpłat podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób prawnych
na podstawie złożonych 105 szt. deklaracji w 2015 r.,
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 księgowanie wpłat sołtysów podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób
fizycznych na podstawie wystawionych 4566 szt. decyzji w 2015 r.,
 księgowanie kosztów komorniczych,
 uzgodnienie wpływów podatkowych z księgowością budżetową,
 przygotowywanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty,
 podejmowanie czynności mających na celu wezwanie dłużnika do dobrowolnej
wpłaty zaległości podatkowych,
 wystawianie tytułów wykonawczych na zaległy podatek od nieruchomości, leśny oraz
łączne zobowiązanie pieniężne 300 szt.,
 prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych wystawionych na zaległy podatek od
nieruchomości, leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne,
 aktualizacja tytułów wykonawczych wystawionych na zaległy podatek od
nieruchomości, leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne 115 szt.,
 sporządzanie tytułów wykonawczych o wpis hipoteki przymusowej,
 bieżąca współpraca z komornikami,
 bieżąca współpraca z Urzędami Skarbowymi,
 bieżąca kontrola stanu zaległości podatkowych,
 wysyłka upomnień podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego 783 szt.,
 wysyłka decyzji podatkowych 4600 szt.,
 wprowadzanie potwierdzeń odbioru upomnień 1491 szt.,
 wprowadzanie potwierdzeń odbioru decyzji podatkowych 4600 szt.,
 wyszukiwanie danych osobowych podatników, którzy nie mieszkają lub nie są
zameldowani w Gminie Izabelin,
 wprowadzanie deklaracji osób prawnych do programu podatkowego 105 szt.,
 redagowanie informacji do BIP w zakresie realizowanych zadań,
 przekazywanie do archiwum zakładowego akt zgodnie z obowiązującymi przepisami
instrukcji kancelaryjnej,
 prowadzenie postępowań podatkowych, w celu ustalenia następców prawnych w
ewidencji podatkowej nieruchomości,
 prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej (w zastępstwie),
wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy w szczególności przyjmowanie wniosków o:
o wpis do centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG),
o zmiany wpisu w CEIDG,
o wpis w CEIDG informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
o wpis w CEIDG informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
o wykreślenie wpisu w CEIDG, oraz wydawanie potwierdzenia ich przyjęcia,
o przekształcanie w/w wniosków w formę dokumentu elektronicznego,
podpisywanie ich przy użyciu podpisu elektronicznego, a następnie
przesyłanie do CEIDG.
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada - 16 letni staż pracy ogółem, w tym 6 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym ekonomicznym
w zakresie finansów i rachunkowości.
II.4. Zadania realizowane w komórkach organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio
przez Sekretarza.
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II.4.1. Referat Ogólny

Do zadań Referatu Ogólnego należą sprawy związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy,
a w szczególności w zakresie:
 spraw kancelaryjno-sekretarskich Urzędu Gminy i Rady Gminy
 administrowania danymi osobowymi
 kancelarii niejawnej,
 zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
 utrzymania technicznego budynku Urzędu Gminy,
 archiwum,
 zaopatrzenia,
 bezpieczeństwa i higieny pracy,
 sieci informatycznej
 spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.

Do zadań kierownika referatu należy:
 Organizacja pracy referatu, w tym planowanie zadań komórki
organizacyjnej, współpraca i nadzór nad postępowaniami o udzielenie zamówień
publicznych prowadzonych przez Referat Ogólny,
 zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi związanych z realizacją zadań
Referatu Ogólnego w ramach posiadanego pełnomocnictwa,
 współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Gminy,
 planowanie, realizacja i kontrola środków budżetowych w zakresie spraw związanych
z zadaniami Referatu Ogólnego,
 koordynacja zadań związanych z organizacją wyborów władz państwowych i
samorządowych oraz wyborów do parlamentu UE,
 realizacja zadań logistycznych związanych z organizacją imprez gminnych w zakresie
działalności Referatu,
 nadzorowanie prowadzenia spraw zgodnie z obowiązującymi procedurami ISO,
 działanie związane z promocją Gminy,
 koordynacja systemu komunikacji z mieszkańcami Gminy,
 nadzór nad pracą Referatu w zakresie:
o spraw związanych z działalnością Rady Gminy,
o spraw kadrowych,
o spraw związanych z informatyzacją Urzędu,
o spraw związanych z gospodarką samochodową,
o spraw związanych z gospodarką drukami,
o spraw związanych z eksploatacją telefonów stacjonarnych i komórkowych,
o prenumeraty czasopism i Dzienników Urzędowych,
o gospodarki środkami trwałymi będącymi na stanie Urzędu,
o gospodarki wyposażeniem będącym na stanie Urzędu,
o gospodarowania pieczątkami i pieczęciami urzędowymi,
o spraw związanych z eksploatacją sprzętu poligraficznego będącego na stanie
Urzędu,
o spraw związanych z zapewnieniem odzieży roboczej pracownikom Urzędu,
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o spraw związanych z prowadzeniem Archiwum Zakładowego,
o spraw związanych z publikacją ogłoszeń prasowych zgodnie z potrzebami
jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,
 nadzór nad pracą Referatu związaną z administrowanymi budynkami Urzędu Gminy
i SPZOZ Izabelin w zakresie:
o spraw związanych z remontami oraz z zapewnieniem należytego stanu
technicznego administrowanych obiektów,
o spraw związanych z przeprowadzkami jednostek organizacyjnych Urzędu i
urządzeniem pomieszczeń biurowych dla jednostek organizacyjnych Urzędu
Gminy, Rady Gminy, Obwodowych Komisji Wyborczych,
o pracy pracowników obsługi tj. pracowników gospodarczych, konserwatorów,
sprzątających,
o spraw związanych z utrzymaniem czystości lokali i pomieszczeń oraz otoczenia
budynków administrowanych przez Urząd Gminy,
o okresowych przeglądów budynków wymaganych przepisami prawa,
o spraw związanych z zabezpieczeniem ochrony i sprzątania obiektów Urzędu
Gminy,
o usuwania awarii instalacji wod – kan, gaz, co, elektrycznej,
o spraw związanych z zawieranymi umowami najmu i wynajmu pomieszczeń.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada 31- letni staż pracy ogółem, w tym 20 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym
administracyjnym oraz studiami podyplomowymi na Politechnice Warszawskiej w zakresie
systemów informacji przestrzennej.

Do zadań zastępca kierownika referatu należy:
 realizacja zadań w zakresie ubezpieczenia majątku Gminy Izabelin,
 koordynacja czynności kancelaryjnych Urzędu Gminy,
 koordynacja i nadzór nad działaniem systemu EZD, platformy ePUAP, systemów
dziedzinowych,
 koordynacja i realizacja bieżących projektów wspomagających rozwój elektronicznej
administracji.
 przygotowywanie umów z podmiotami zewnętrznymi związanych z realizacją zadań
Referatu Ogólnego,
 planowanie, realizacja i kontrola środków budżetowych w zakresie spraw związanych
z zadaniami Referatu Ogólnego,
 gospodarka środkami trwałymi będącymi na stanie Urzędu,
 gospodarka wyposażeniem będącym na stanie Urzędu,
 sprawy związane z gospodarką samochodową,
 sprawy związane z informatyzacją Urzędu,
 wykonywanie zadań bieżących wspomagających pracę kierownika Referatu
Ogólnego.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada 15 - letni staż pracy ogółem, w tym 8 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym w zakresie nauk
humanistycznych oraz studiami podyplomowymi na Uniwersytecie Warszawskim – Studium
Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.
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Do zadań osób na stanowisku ds. kancelaryjnych (2 etaty ) należy:
 przyjmowanie i ewidencja korespondencji, przesyłek oraz dokumentów
zewnętrznych,
 rejestracja zewnętrznych dokumentów wpływających w wersji elektronicznej na
pocztę elektroniczną oraz Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP),
 rejestracja korespondencji przychodzącej w elektronicznym systemie obiegu
dokumentów (EZD),
 segregacja dokumentów skierowanych do dekretacji do sekretariatu na poszczególne
referaty (wg. pisemnej dekretacji),
 wydawanie korespondencji i przesyłek pracownikom Urzędu,
 rejestracja i wysyłka przesyłek ekonomicznych, priorytetowych, poleconych,
kurierskich, paczek, itp. krajowych i zagranicznych zgodnie z wymogami operatorów
pocztowych,
 reklamowanie nieprawidłowo wykonanych usług przez firmy świadczące usługi
pocztowe i kurierskie,
 obsługa bezpośrednia osób przychodzących do Urzędu,
 obsługa telefonu i faksu Urzędu,
 przyjmowanie opłat skarbowych,
 obsługa EZD: Konfiguracja, administrowanie procesami w EZD, wsparcie przy
obsłudze systemu EZD (szkolenia, wskazówki, błędy, reklamacje), wdrażanie
dodatkowych funkcji w EZD,
 obsługa ePUAP w zakresie odbioru i wysyłki pism na ESP (Elektroniczną Skrzynkę
Podawczą)
 dostarczanie dokumentów przed sesją do Radnych Gminy.

Zatrudnione na tym stanowisku osoby (dwoje pracowników) legitymują się wykształceniem
wyższym ( prawo i administracja i zarządzanie) oraz stażem pracy odpowiednio 27 lat (w tym
20 w administracji samorządowej) i 8 lat.
Do zadań osoby na stanowisku ds. kancelaryjno-organizacyjnych należy:
 prowadzenie i organizacja prac kancelaryjno-sekretarskich,
 przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,
 obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 tworzenie i redagowanie pism,
 obsługa techniczno-organizacyjna spotkań i posiedzeń, sporządzanie protokołów,
 przygotowywanie materiałów dla przełożonych,
 prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
 wykonywanie zadań związanych z wyborami,
 organizowanie kontaktów i spotkań kierownictwa Urzędu Gminy z mieszkańcami,
 współpraca w zakresie bieżącej aktualizacji internetowych platform komunikacji
gminy,
 komunikacja z mieszkańcami przy wykorzystaniu mediów społecznościowych,
 realizowanie zadań z zakresu organizacji pracy kancelarii,
 pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością.
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Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada 18 - letni staż pracy ogółem, w tym 11 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym (prawo i
administracja) oraz studiami podyplomowymi na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie
administracji rządowej i samorządowej.

Do zadań informatyka należy:
 administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi funkcjonującymi
w Urzędzie,
 administrowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami komputerowymi
eksploatowanymi w Urzędzie,
 nadzór pod względem technicznym nad funkcjonowaniem oficjalnej domeny
www.izabelin.pl,
 współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji,
 okresowa archiwizacja danych elektronicznych,
 nadzór nad bezpieczeństwem danych, przeciwdziałanie dostępowi do systemu osób
niepowołanych, prowadzenie dokumentacji dot. bezpieczeństwa
teleinformatycznego, opracowywanie zaleceń dot. ochrony fizycznej systemów i sieci
teleinformatycznej, podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia
systemu zabezpieczenia danych, tworzenie i przechowywanie kopii bazy danych,
 kompletowanie i przechowywanie dokumentacji oraz licencji dotyczącej programów
komputerowych i sprzętu komputerowego, zakupy, diagnostyka i naprawa sprzętu
komputerowego, kasowanie i utylizacja sprzętu komputerowego nie nadającego się
do dalszego użytku,
 bieżące wsparcie użytkowników (helpdesk),
 administrowanie i zarządzanie serwerem,
 zapewnienie ciągłości pracy w wypadku awarii sprzętu komputerowego, sieci lub
serwera,
 modernizacja, rozbudowa i utrzymanie sieci LAN,
 utrzymanie kontaktów serwisowych z dostawcami programów księgowo – biurowych
i usług internetowych,
 administracja, zarządzanie, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania w urzędzie,
 instalacja i uaktualnianie certyfikatów.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada 18 - letni staż pracy ogółem, w tym 16 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym
informatycznym.
Do zadań osoby na stanowisku ds. wsparcia procesów IT należy:
 ePUAP2: konfiguracja skrytek, tworzenie formularzy, obsługa panelu
konfiguracyjnego Draco,
 administracja EZD (technicznie tj. konfiguracja etykiet, kopert i zwrotek),
 administracja i rozwój strony internetowej Urzędu Gminy Izabelin oraz Biuletynu
Informacji Publicznej,
 tworzenie zestawień dotyczących sprzętu i systemów w Urzędzie,
 obsługa gminnego newslettera,
 tworzenie ankiet i formularzy elektronicznych,
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 przygotowanie i obróbka grafiki, ulotek, plakatów, publikacji i zaproszeń na potrzeby
Urzędu,
 wsparcie dla użytkowników (m.in. aktualizacja oprogramowania, diagnostyka i
naprawa usterek sprzętu i systemu, pokazywanie funkcji pakietu Microsoft Office
itp.),
 test urządzeń (tj. drukarek, kamer, aparatów),
 budowa i zarządzanie bazami danych,
 fotografowanie obiektów i wydarzeń związanych z życiem gminy.

Zatrudniona na tym stanowisku osoba pracuje od lipca 2015 roku i jest to jej pierwsza praca.
Legitymuje się ona wykształceniem średnim technicznym informatycznym.
Do zadań pracownika na stanowisku ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony
Cywilnej należy:
 zarządzanie kryzysowe (m.in. realizacja zadań związanych z zapewnieniem procesu
kierowania działaniami w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania
rozwoju zagrożeń, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie
Gminy Izabelin, opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia gminnego planu
zarządzania kryzysowego, realizacja przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem
skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, organizowanie szkoleń i treningów
związanych z ww. tematyką),
 obrona cywilna (m.in. opracowywanie i aktualizacja planów OC, przygotowanie
tworzenia i szkolenia formacji OC, zaopatrywanie w sprzęt i środki w zakresie OC,
uczestniczenie w planowaniu, przygotowaniu i organizowaniu ewakuacji ludności na
wypadek zdarzenia masowego),
 sprawy obronne (m.in. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego,
opracowywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w
warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowywanie i
aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej, prowadzenie spraw
związanych z nakładaniem obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz
obrony, wykonywanie czynności związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową),
 współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Policją.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada 24 - letni staż pracy ogółem, a w
Urzędzie Gminy Izabelin został zatrudniony w lipcu 2015 roku i jest to jego pierwsza praca w
administracji samorządowej. Legitymuje się on wykształceniem wyższym w zakresie nauk
społecznych.

Do zadań Biura Rady należy (2 etaty):
 obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy,
 przygotowywanie materiałów na sesje i komisje Rady Gminy,
 obsługa posiedzeń Komisji i sesji Rady Gminy,
 przekazywanie do realizacji uchwał Rady Gminy oraz wniosków, zapytań i interpelacji
radnych merytorycznym referatom i jednostkom organizacyjnym,
 przekazywanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy,
 przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
aktów prawa miejscowego,
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 redagowanie, przygotowywanie i publikacja informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej,
 sporządzanie protokołów z obrad komisji i sesji Rady Gminy,
 prowadzenie wykazów, rejestrów przypisanych do Biura Rady,
 prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
 przygotowywanie informacji, wykazów i pism dla radnych,
 organizowanie szkoleń radnych, prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami
radnych i członków komisji oraz uczestniczeniem w konferencjach i spotkaniach,
 udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników sądowych.

Zatrudnione na tym stanowisku osoby legitymują się odpowiednio: jedna z nich wykształceniem wyższym i studiami podyplomowymi w zakresie samorządu terytorialnego i
stażem pracy 29 lat (w tym 20 w administracji samorządowej), a druga - wykształceniem
średnim administracyjnym i dwuletnim stażem, przy czym praca w UG Izabelin jest dla tego
pracownika pierwszą pracą.

Do zadań pracownika na stanowisku ds. kadrowych należy:
 prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy, zgodnie z przepisami prawa,
 prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń,
 sporządzanie umów o pracę, umów – zlecenia, umów o dzieło, dla osób których
warunki zatrudnienia określił Wójt i współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem
płac,
 zgłaszanie do ZUS osób przyjmowanych, osób z którymi zawarto umowy – zlecenia
oraz osób zwalnianych,
 przygotowywanie dla nowozatrudnionych pracowników warunków wynagrodzenia za
pracę oraz dokonywanie zmian wynagrodzenia w czasie zatrudnienia na wniosek
osób upoważnionych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Wójta,
 prowadzenie całości spraw związanych z awansowaniem, nagradzaniem, nagrodami
jubileuszowymi,
 prowadzenie ewidencji szkoleń pracowniczych,
 prowadzenie spraw dotyczących: dyscypliny pracy, planowania i wykorzystania
urlopów,
 prowadzenie spraw emerytalno – rentowych i ubezpieczeniowych,
 wydawanie skierowań na okresowe badania lekarskie,
 sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawartych z pracownikami na używanie
samochodu prywatnego do celów służbowych,
 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeb kadrowych, z
uwzględnieniem przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
 prowadzenie rejestru ocen pracowniczych, sporządzanych przez bezpośrednich
przełożonych pracowników i współdziałanie z kierownictwem dokonującym ocen,
 prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników samorządowych – całe
postępowanie konkursowe, we współpracy z wnioskującym o przeprowadzenie
procedury konkursowej,
 współdziałanie z koordynatorem ds. BHP.
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Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada 33 letni staż pracy ogółem, w tym 21 lat pracy
w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym administracyjnym
oraz studiami podyplomowymi w zakresie kadr i płac.
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku archiwisty należy:
 przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji w archiwum zakładowym:
przechowywanie wg spisów zdawczo-odbiorczych, nadawanie sygnatur archiwalnych,
rozmieszczanie akt na regałach),
 współpraca z poszczególnymi referatami w zakresie prawidłowego przygotowania
spraw do przekazania ich do archiwum zakładowego,
 prowadzenie ewidencji archiwalnej: rejestrowanie spisów, prowadzenie odrębnych
zbiorów spisów zdawczo-odbiorczych,
 udostępnianie dokumentacji, prowadzenie kontroli wypożyczeń,
 przygotowywanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do
właściwego miejscowo Archiwum Państwowego,
 przekazywanie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego, wybrakowanej
dokumentacji na makulaturę,
 porządkowanie akt przekwalifikowanych do kategorii A znajdujących się w Archiwum
Zakładowym.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada 34 letni staż pracy ogółem, w tym 20 lat pracy
w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem średnim.
Do zadań pracownik gospodarczego (2 etaty): należy
 prace porządkowe wokół budynku urzędu gminy,
 wykonywanie prac porządkowych w budynku,
 koszenie, zbieranie skoszonej trawy, grabienie,
 pielęgnacja nasadzeń (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, i tym podobne),
które znajdują się wokół budynku,
 utrzymywanie w czystości parkingu, chodników przylegających do budynku Urzędu
Gminy (zamiatanie, odśnieżanie),
 zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek w budynku gminy,
 drobne naprawy sprzętu i wyposażenia pomieszczeń,
 wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności związanych z
bezpiecznym i skutecznym zabezpieczeniem obiektu,
 zabezpieczenie mienia w obiekcie przed kradzieżą i dewastacją,
 wykonanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez
przełożonego.
II.4.2. Referat Oświaty i Zdrowia Publicznego

Zadania realizowane przez kierownika referatu:
 koordynacja pracy Referatu (w tym również udział w licznych spotkaniach
poświęconych głównie tematyce oświatowej),
 przygotowanie projektu budżetu Gminy w zakresie realizowanym przez Referat,
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 przygotowywanie materiałów i sprawozdań dla Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki,
 Opracowywanie uchwał:
o z zakresu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) – rekrutacja do gminnych przedszkoli i zespołu
Szkół w Izabelinie i innych,
o w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe, określenia zasad i trybu przyznawania i
pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych w Gminie
Izabelin,
 opracowanie i przeprowadzenie ankiety oraz dokonanie analizy dotyczącej
zapotrzebowania w Gminie Izabelin na miejsca w żłobku, klubie dziecięcym czy
przedszkolu dla dzieci urodzonych po 1 stycznia 2013 roku,

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada odpowiednio –33 i 30 letni staż pracy
ogółem, w tym odpowiednio 21 i 2 lat pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się
wykształceniem wyższym administracyjnym oraz studiami podyplomowymi w zakresie kadry
i płace

Zadania realizowane przez Inspektora ds. Oświaty i Zdrowia Publicznego:
Nadzór nad zadaniami realizowanymi przez przedszkola, w tym:
 przedszkola niepubliczne:
o prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych,
o obliczanie i wypłata miesięcznych dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
o kwartalne rozlicznie dotacji – sprawdzenie sprawozdań składanych przez
placówki, ich zatwierdzanie i przekazywanie kopii do Ref Księgowości,
o wystawianie not obciążeniowych dla Gmin za ich dzieci w niepublicznych
przedszkolach na terenie Gminy Izabelin,
 przedszkola publiczne:
o wystawianie kwartalnych not obciążeniowych dla innych Gmin za ich dzieci w
naszych publicznych przedszkolach – na podstawie list otrzymanych
dyrektorów naszych gminnych przedszkoli,
 SIO (system Informacji Oświatowej) obecnie obowiązują dwie wersje programu, które
równolegle muszą być na bieżąco prowadzone:
o stara wersja programu:
 sporządzanie raportów zbiorczych poprzez scalanie w systemie na
dzień 10 i 30 września oraz 30 marca każdego roku, przesłanie wersji
elektronicznej do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,
o nowa wersja programu:
 prowadzenie rejestru szkół i placówek oświatowych w systemie SIO,
 wprowadzanie do systemu danych z zakresu stypendia socjalne, awans
zawodowy nauczycieli, obowiązek nauki, koszty osób
odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą,
 kontrola spełniania obowiązku nauki dzieci w wieku 16-18 lat:
o rejestracja w systemie Żak uczniów na podstawie informacji przesłanych przez
szkoły,
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o w przypadku braku informacji o spełnianiu obowiązku nauki przez danego
ucznia wysyłanie korespondencji do rodziców/opiekunów dzieci z wnioskiem
o złożenie przedmiotowej informacji,
o w sprawozdaniu SIO (30 marca) podanie zbiorczych danych dotyczących
spełniania bądź nie obowiązku nauki,
dotacje:
o wyprawka szkolna:
 złożenie zapotrzebowania na środki do Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty (MKO),
 umieszczeni informacji na stronie internetowej naszej gminy,
 przygotowanie zarządzenia w sprawie ustalenia terminu składania
wniosków,
 wprowadzenie środków do planu wydatków i przekazanie ich do ZS,
 informacja do ZS o liczbie dzieci jaka może być objęta dofinansowanie
poza kryterium dochodowym,
 przekazanie do BOF list dzieci objętych dofinansowaniem,
 rozliczenie dotacji – po zakończeniu programu oraz rocznie,
o dotacja przedszkolna:
 wprowadzenie środków do planu wydatków (z podziałem na
przedszkola),
 miesięczna dyspozycja do Ref. Księgowości przekazania środków do
przedszkoli,
 roczne rozliczenie dotacji,
o dotacja podręcznikowa:
 po otrzymani wniosku od dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie złożenie
zapotrzebowania na środki do MKO,
 wprowadzenie środków do planu wydatków, przekazanie do ZS,
 roczne rozliczenie dotacji,
o dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych (socjalnych) - wprowadzenie do
planu wydatków środków na stypendia szkolne (socjalne) przyznanych z MUW
wraz z dyspozycją do Ref. Księgowości przekazania przedmiotowych środków
do BOF,
mianowania – przeprowadzenie całej procedury nadania stopnia nauczyciela
mianowanego – czerwiec, lipiec każdego roku,
rezerwa subwencji oświatowej – przygotowanie wniosków i złożenie ich w MEN,
Arkusze Organizacyjne Zespołu Szkół w Izabelinie i dwóch gminnych przedszkoli –
przygotowanie dokumentów do zatwierdzenia,
przygotowywanie uchwał:
o z realizacji zadań oświatowych – do dnia 30 października każdego roku,
o w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Izabelin,
o ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
rekrutacja do szkół i przedszkoli – zarządzenie.
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Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada - 11 letni staż pracy ogółem, w tym 5 lat
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym w zakresie
zarządzania oraz studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania oświatą

Zadania realizowane przez Inspektora ds. Oświaty i Zdrowia Publicznego.
Nadzór nad realizacją gminnych programów, w tym:
 programy w zakresie ochrony zdrowia:
o opieka nad kobietą w ciąży – przygotowanie i realizacja,
o koordynacja programu badań mammograficznych (ustalanie terminów,
informacja na stronie internetowej, kontrola współpracy, zbieranie danych do
zestawienia),
o roczna sprawozdawczość z prowadzonych programów zdrowotnych do PWZ,
o roczna sprawozdawczość z realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego do Ministerstwa Zdrowia,
 ubezpieczenia zdrowotne osób nieubezpieczonych (wydawanie decyzji – w 2015 r.
wydano 4 decyzje, w 2014 r. wydano 3 decyzje),
 współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją
zdrowia i edukacją zdrowotną (dofinansowanie kształcenia pracowników med.),
 profilaktyka alkoholowa (przygotowanie umów, rozliczenia – faktury, zatwierdzenie
rocznego sprawozdania z realizacji zadania),
 zamieszczanie informacji o tematyce zdrowotnej na gminnej stronie internetowej,
 udział w konferencji poświęconej zagadnieniom zdrowia publicznego,
 opracowanie rocznego programu współpracy gminy Izabelin z organizacjami
pozarządowymi (raz w roku),
 przeprowadzenie konsultacji społecznych rocznego programu współpracy gminy
Izabelin z organizacjami pozarządowymi (raz w roku),
 uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Izabelin z organizacjami
pozarządowymi,
 przeprowadzanie otwartych konkursów ofert:
o na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (2 konkursy w roku),
o dotyczącego współpracy z gminami partnerskimi (1 konkurs w roku),
o wypoczynek letni dzieci i młodzieży (1 konkurs w roku),
W ramach przeprowadzenia otwartych konkursów ofert pracownik przygotowuje
ogłoszenie o konkursie i zamieszcza je na stronie internetowej Gminy, na BIP-ie
Urzędu i na urzędowej tablicy ogłoszeń. Potem następuje rozstrzygnięcie konkursów,
przygotowanie i podpisanie umów oraz dyspozycja wypłaty środków przekazana do
Ref. Księgowości,
o rozliczenie udzielonych dotacji – sprawdzanie sprawozdań składanych przez
organizacje pozarządowe w celu przygotowania ich do zatwierdzenia i kontroli
realizacji zadania publicznego, zatwierdzenie sprawozdań przez Wójta Gminy
Izabelin oraz przekazanie rozliczenia dotacji do Ref. Księgowości,
 kontakty i współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 zamieszczanie informacji szeroko rozumianego pożytku publicznego na gminnej
stronie internetowej,
 roczna sprawozdawczość do odpowiednich ministerstw,
 roczna sprawozdawczość do Rady Gminy Izabelin z realizacji programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
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 przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
upowszechniania sportu na terenie Gminy Izabelin,
 rozliczenie udzielonych dotacji – sprawdzanie sprawozdań składanych przez
organizacje pozarządowe w celu przygotowania ich do zatwierdzenia i kontroli
realizacji zadania publicznego (czasochłonne, drobiazgowe), zatwierdzenie
sprawozdań przez Wójta GI oraz przekazanie rozliczenia dotacji do Ref. Księgowości,
 organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek wychowawczych,
obejmująca następujące czynności:
o zbieranie wniosków i dokumentacji uprawniającej dziecko do korzystania z
dowozu,
 dowóz zbiorowy:
o merytoryczne przygotowanie przetargu z zakresu dowozu zbiorowego dzieci
niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych i z powrotem,
o po wyłonieniu wykonawcy przygotowanie i podpisanie umowy na realizację
zadania,
o kontrola przewoźnika (na linii przewoźnik – rodzice - szkoła),
o comiesięczne wypłaty należności na podstawie faktur wraz z załącznikami,
 dowóz indywidualny:
o zawarcie umów z rodzicami na realizację dowozu indywidualnego dzieci
niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych i z powrotem,
o comiesięczne wypłaty należnych środków na podstawie zaświadczeń ze szkół
o liczbie dni obecności ucznia w szkole – dyspozycja do Ref. Księgowości,

- nadzór nad żłobkami zgodnie z Uchwałą Nr XX/162/12 Rady Gminy Izabelin z
dnia 26 września 2012r w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami
dziecięcymi:
o prowadzenie rejestru żłobków i dokonywanie w nich wpisów,
o udzielenie i wypłata dotacji dla niepublicznego żłobka Maluchy w laskach na
podstawie Uchwały Nr XXXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia
2014r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub
zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin,
o kwartalne rozliczenie udzielonej dotacji (sprawdzenie poprawności
sprawozdań, zatwierdzenie przez Wójta GI, przekazanie kopii zatwierdzonych
sprawozdań do Ref. Księgowości),
o sprawozdawczość resortowa z wykonania zadań z zakresu opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 - 2 razy w roku (do 15 stycznia i do 15 lipca każdego roku),
 stypendia szkolne (socjalne) – składanie wniosków do 15 września każdego roku termin wynika z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
o zamieszczenie informacji nt. przyznawania stypendium szkolnego w danym
roku szkolnym na gminnej stronie internetowej,
o sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków,
o powołanie komisji stypendialnej – zarządzenie Wójta,
o posiedzenie lub posiedzenia komisji stypendialnej – napisanie protokołu,
o wydanie i doręczenie decyzji stypendialnych w roku 2015 wydaliśmy 35
decyzji, a w roku 2014 – 33 decyzje),
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o przekazanie szczegółowych informacji do BOF o przyznanych stypendiach,
o sporządzanie zestawień zapotrzebowania na wypłatę stypendiów szkolnych
(dotacja w wysokości ok. 80%) i wysyłanie ich do Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiada - 11 letni staż pracy ogółem, w tym 3 lata
pracy w samorządzie terytorialnym. Legitymuje się wykształceniem wyższym pedagogicznym
oraz studiami podyplomowymi w zakresie reedukacja i nauczanie początkowe.
II.4.3. Stanowisko do spraw audytu i kontroli wewnętrznej:

Do Zadań audytora i kontroli wewnętrznej należy:
 badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych
Gminy w oparciu o roczny plan audytu,
 ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi
procedurami wewnętrznymi, ocena efektywności i gospodarności podejmowanych
działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
 sprawdzanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonani
budżetu,
 prowadzenie akt bieżących i akt stałych dot. przebiegu i wyników audytu
wewnętrznego oraz obszarów ryzyka, dokonywanie okresowej oceny stanu kontroli
zarządczej.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku legitymuje się 24 letnim stażem pracy ogółem, w tym
2 lata pracy w administracji samorządowej. Posiada wykształcenie wyższe administracyjne i
politologiczne oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie kontroli i audytu w
jednostkach administracji publicznej.
III. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Izabelin w latach 2014 – 2015
2014r. – 54 osoby - 53,22 etaty
2015r. – 55 osób – 53,00 etaty

Wśród zatrudnionych pracowników znajdują się trzy osoby z orzeczeniem o
niepełnosprawności (na dzień 31 grudnia 2015 r.), co sprawia, że osiągnięty został określony
przepisami wskaźnik, powyżej którego Urząd Gminy zwolniony jest z obowiązku
odprowadzania składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przy obecnym stanie zatrudnienia wynosiłaby ona ok. 15.000,- zł miesięcznie.
Struktura wieku osób zatrudnionych, wg stanu na 31 grudnia 2014/ 31 grudnia 2015 roku,
przedstawia się następująco:
Do 35 lat – 12/ 14 osób,
36 – 50 lat – 26/ 26 osób
51 – 60 lat – 8/9 osób,
Powyżej 6o lat – 8/6 osób.
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Według danych zawartych w Rejestrze Mieszkańców oraz w Rejestrze Zamieszkania
Cudzoziemców w Gminie Izabelin mieszkało:
na dzień 31.12.2014r. – 10 238 osób, a na 31.12.2015r. – 10 226 osób,
Biorąc pod uwagę ilość etatów (wliczono również pracowników technicznych) Urzędu Gminy
Izabelin w poszczególnych latach na etat - na jednego pracownika przypadało odpowiednio
192 i 193 mieszkańców.
IV. Systemy informatyczne wspomagające pracę w Urzędzie Gminy Izabelin.
IV.1. Platformy mające jeden wspólny login dla wszystkich lub dostępne dla każdego
pracownika.
Portal serwisowy IT Group (Systemy
dziedzinowe)
Zgłaszanie błędów EZD – Wrota Mazowsza
EZD (Elektroniczne Zarządzenie
Dokumentacją)
Infor
Serwis Prawniczy Lex
Orange

https://support.itexpert.pl/
www.skadi.commarch.pl

http://www.infor.pl/
https://borg.wolterskluwer.pl
http://www.orange.pl

IV.2. Platformy dostępne tylko dla niektórych pracowników wymagające indywidualnego
loginu i hasła
Referat Gospodarki
CEIDG - Centralna
Komunalnej, Ochrony
Ewidencja i Informacja
Środowiska i Rolnictwa –
https://prod.ceidg.gov.pl
o Działalności
2 osoby
Gospodarczej
Referat Księgowości
Podatkowej – 3 osoby
USC i Referat Spraw
Źródło
https://zrodlo.obywatel.gov.pl
Obywatelskich – 4 osoby
ePUAP

http://epuap.gov.pl

e-PFRON online

Aplikacja

Płatnik

Aplikacja

BIP krajowy

https://www.bip.gov.pl/

Gazeta Prawna

http://www.gazetaprawna.pl/
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Referat Ogólny – 6 osób
Referat Księgowości
Podatkowej – 1 osoba
Stanowisko do spraw
Kadr
Stanowisko do spraw
Kadr
Referat Księgowości
Budżetowej – 1 osoba

Referat Ogólny – 2 osoby
Zastępca Wójta
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System Informacji
Przestrzennej

http://izabelin.e-mapa.net/

Internetowy Manager
Punktów Adresowych

http://izabelin.punktyadresowe.pl/

ISEG 2000 System
Ewidencji Gruntów,
Budynków i Lokali

http://podgik.pwz.pl/

Baza azbestowa

EKOportal

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/

http://www.ekoportal.gov.pl/

GDOŚ Ocena
oddziaływania na
środowisko

http://www.gdos.gov.pl/

Krajowe Biuro Wyborcze

http://www.kbw.gov.pl/

Portal Informacyjny
Administracji

https://www.pesel.mswia.gov.pl/

Urząd Zamówień
Publicznych

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych
Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

https://www.uzp.gov.pl/
https://sezam.mazowia.eu
http://rpo.mazowia.eu/
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Referat Geodezji i
Gospodarki Gruntami – 2
osoby
Referat Geodezji i
Gospodarki Gruntami – 2
osoby
Referat Geodezji i
Gospodarki Gruntami –
2 osoby
Referat Księgowości
Podatkowej – 2 osoby

Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa –
1 osoba
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa –
3 osoby
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa –
1 osoba

Sekretarz Gminy
Referat ogólny – 1 osoba
Referat Spraw
Obywatelskich – 2 osoby
Referat Spraw
Obywatelskich – 3 osoby
Referat Inwestycji –
2 osoby
Referat Inwestycji –
1 osoba
Referat Inwestycji –
1 osoba
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iPKO

https://www.ipko.pl/

eRU PZU

https://eru-new.pzu.pl/

Finanse (Deklaracje VAT)

Facebook
System
Harmonogramowania
Rejestracji i
Monitorowania Pomocy
System Rejestracji Pomocy
Publicznej

http://www.finanse.mf.gov.pl/
https://www.facebook.com/
https://shrimp.uokik.gov.pl/
http://srpp.minrol.gov.pl/

SIO System Informacji
Oświaty

Aplikacja

GUS Portal Sprawozdawczy

https://raport.stat.gov.pl

Wójt
Zastępca Wójta
Sekretarz
Skarbnik
Referat Księgowości
Budżetowej – 5 osób
Referat Księgowości
Podatkowej – 1 osoba
Referat Księgowości
Budżetowej – 1 osoba
Referat Księgowości
Podatkowej – 1 osoba
Referat Ogólny – 1 osoba
Referat Księgowości
Podatkowej – 1 osoba

Referat Księgowości
Podatkowej – 1 osoba
Zastępca Wójta
Referat Oświaty i
Zdrowia Publicznego – 1
osoba
Referat Ogólny – 2 osoby
Referat Księgowości
Budżetowej – 4 osoby
Referat Ochrony
Środowiska – 2 osoby
Referat Inwestycji – 1
osoba
Referat Architektury i
Geodezji – 1 osoba

V. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych





2014r.
2015r.

Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki)
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Plan
5 131 591,00
5 412 502,00

wydatek
5 095 013,02
5 183 221,65
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pozostałość planu
36 577, 98
229 280,33
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Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy Izabelin wynosi:
Plan
Wydatek
pozostałość planu
2014r.
2015r.

3 992 000,00
4 231 420,00

3 957 413,24
4 080 915,80

34 586,76
150 504,20

„Trzynastka” wypłacana zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. nr 160 poz.1080)
2014r.
291 673,78
2015r.
306 081,29
Wynagrodzenia osobowe wydatkowane w stosunku do wydatków ogółem za:
2014r. 3 957 413,24 do 48 477 964,29 tj. 8,16%
2015r. 4 080 915,80 do 45 657 777,27 tj. 8,94%
2016r. 1 666 667,22 do 21 600 083,00 tj. 7,72% (dane za rok 2016 obejmują miesiące I
– V a więc i wydatki zostały arytmetycznie wyliczone za pięć miesięcy 2016 roku, co stanowi
uśrednioną i przybliżoną kwotę wydatków co nie stanowi rzeczywistej wysokości wydatków)
Nagrody – wynagrodzenie o charakterze okolicznościowym i uznaniowym,
2014r.
2 000,00 (brutto)
1 394,48 (netto)
2015r. 111 794,95
77 994,13
2016r.
16 100,00
11 221,34

Odprawy emerytalne – wynagrodzenie zabezpieczone Ustawą Kodeks Pracy oraz
Regulaminem Wynagradzania Urzędu Gminy Izabelin,
2014r.
------------------------------2015r.
94 886,40
77 807,40

Nagrody jubileuszowe – wynagrodzenie wynikające z Ustawy o pracownikach
samorządowych jest świadczeniem przyznawanym pracownikowi w związku z upływem
określonego czasu pracy, czyli stażu,
2014r.
48 681,38
39 918,38
2015r. 111 968,00
85 037,00
Nagroda roczna – wynika z regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Izabelin,
wprowadzonym zarządzeniem Wójta,
2014r. 172 355,00
119 918,94
2015r. 162 565,00
113 842,98

„ 13 „ - wynagrodzenie wynikające z Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek strefy budżetowej ( Dz.U. 1997r.Nr160 poz.1080)
2014r. 291 673,78
203 236,63
2015r. 306 081,29
212 158,47
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VI. Średnie roczne i miesięczne wynagrodzenie brutto w referatach i na stanowiskach
VI.1. Średnie roczne i miesięczne wynagrodzenie brutto wg referatów.
Referat

Referat architektury i geodezji
Referat gospodarki komunalnej, ochrony
środowiska i rolnictwa
Referat gospodarki komunalnej, ochrony
środowiska i rolnictwa-odpady
Referat inwestycji
Referat księgowości budżetowej
Referat księgowości podatkowej
Referat Ogólny
Referat oświaty i zdrowia publicznego
Referat spraw obywatelskich
Samodzielne stanowiska
Sekretarz
Skarbnik
Urząd Stanu Cywilnego
Wójt
Z-ca wójta
Średnia końcowa

2014

2015

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie
brutto
brutto
brutto za rok
brutto za rok
miesięczne
miesięczne
87046,71
7253,89
85126,63
7093,89
62939,69

5244,97

78713,26
90067,06
83662,11
67941,26
66731,00
80654,09
67173,51
137715,46
140666,17

6559,44
7505,59
6971,84
5661,77
5560,92
6721,17
5597,79
11476,29
11722,18

183881,60
137443,86
80001,16

15323,47
11453,66
6666,76

72580,89
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6048,41

67682,10

5640,18

83244,92
99475,85
87479,87
66521,09
59310,91
69619,37
60463,47
172153,63
143084,40
4644,00
205942,00
83313,45
77472,40

6937,08
8289,65
7289,99
5543,42
4942,58
5801,61
5038,62
14346,14
11923,70
387,00
17161,83
6942,79
6456,03

75700,01

6308,33
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VI.2. Średnie roczne i miesięczne wynagrodzenie brutto wg stanowisk.
Stanowisko

asystent
główny specjalista
inspektor
kierownik
młodszy referent
podinspektor
pracownik gospodarczy
radca prawny
sekretarz
skarbnik
UP
wójt
z-ca kierownika
z-ca wójta
Średnia końcowa

2014
2015
Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie
za rok
miesięczne
za rok
brutto miesięczne
44352,48
3696,04
12476,70
1039,73
92612,34
7717,69
89537,20
7461,43
62767,56
5230,63
64347,80
5362,32
111831,44
9319,29
96264,10
8022,01
1488,50
124,04
40266,86
3355,57
48930,48
4077,54
53618,62
4468,22
33042,36
2753,53
43494,06
3624,51
124890,65
10407,55
82840,95
6903,41
137715,46
11476,29
172153,63
14346,14
140666,17
11722,18
143084,40
11923,70
28911,43
2409,29
22515,41
1876,28
183881,60
15323,47
205942,00
17161,83
83800,91
6983,41
79008,47
6584,04
137443,86
11453,66
83313,45
6942,79
80001,16
6666,76
77472,40
6456,03

Izabelin, dn. 30 czerwca 2016 r.
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