
Na stanowisku do spraw administracyjno-organizacyjnych: 
1) obsługa organizacyjna Naczelnika Wydziału, 

2) prowadzenie zbiorów dokumentów z zakresu organizacji i ich ewidencji m.in. takich jak: 

a). statut organizacyjny starostwa, 

b). regulaminy organizacyjne starostwa, 

c). regulaminy wewnętrzne wydziału, 

d). instrukcji, porozumień i innych regulaminów i zarządzeń Starosty, 

e). aktów normatywnych wydziału, 

f). podział zadań między pracowników wydziału, 

g). zakresów czynności, 

h). opisów stanowisk pracy, 

i). arkuszy okresowych ocen pracowników, 

j). pełnomocnictw, 

k). upoważnień, 

3) opracowywanie dla Naczelnika Wydziału projektów: 

a). regulaminu wewnętrznego wydziału, 

b). umów do opinii radców prawnych, 

c). opisów stanowisk pracy według struktury organizacyjnej wydziału, 

d). zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy, 

e). zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników, 

f). programów stażu dla bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 

w celu odbycia stażu w wydziale, 

g). upoważnień, 

4) współpraca z Wydziałem Organizacyjno - Inwestycyjnym w zakresie opracowywania: 

a). projektu regulaminu wewnętrznego wydziału, 

b). projektów zarządzeń, uchwał, itp., 

5) prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarowania środkami przeznaczonymi na 

działania związane z geodezją i kartografią, 

6) sporządzanie informacji z zatrudnienia w wydziale z podziałem na stanowiska, 

7) współpraca z Biurem Kadr i Płac w zakresie opracowywania: 

a). projektów programu służby przygotowawczej, 

b). projektów pytań na egzamin dla pracowników, 

c). opisów stanowisk pracy, 

d). naboru na wolne stanowiska pracy, 

8) zakup materiałów na potrzeby wydziału, 

9) opisywanie faktur pod względem celowości dokonanych wydatków, 

10) przygotowywanie planu zamówień publicznych na zadania realizowanie przez wydział. 

11) sporządzanie sprawozdań kwartalnych z wykonania planu zamówień publicznych. 

12) współpraca z Wydziałem Organizacyjno - Inwestycyjnym w zakresie zamówień 

publicznych, 

13) opracowywanie dla Urzędu Wojewódzkiego: 

a). projektu dochodów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 

realizowanych przez powiat, 

b). zapotrzebowania na środki do realizacji zadań rządowych z zakresu gospodarki 

nieruchomościami, 

c). sprawozdań   kwartalnych  i  rocznych  z  wykonania   dochodów   Skarbu   Państwa  

i wykorzystania dotacji celowych na zadania realizowane przez powiat, 

Współpraca na tym odcinku  z  stanowiskami  Referatu  ds.  Gospodarki  

Nieruchomościami, 

 



14) opracowywanie dla Wydziału Finansów: 

a). projektów budżetu dla zadań realizowanych przez wydział, 

b). zaangażowania środków na wydatki, 

c). półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wydziału, 

15) bieżące prowadzenie spraw dotyczących realizacji budżetu wydziału (m.in. w zakresie 

wykonania planu dochodów i wydatków wydziału). Współpraca na tym odcinku 

z Wydziałem Finansów. 

 


