
  

                              ……Agnieszka Linowska…. 
(imię i nazwisko pracownika) 

 
K A R T A     S T A N O W I S K A     P R A C Y 

 
Stanowisko:  Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych 

 
Wchodzi w skład:              Referatu Oświaty i Spraw Społecznych 

Bezpośredni przełożony:    Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 

I.  Do zadań  pracownika na stanowisku ds. rolnictwa i rozwoju obszarów  wiejskich należy 
prowadzenie spraw będących  zadaniami  Gminy w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich w szczególności: 

1. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności dotyczących ochrony gruntów   
rolnych i leśnych, nasiennictwa i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, 

2. współdziałanie z grupami producenckimi, jednostkami nadzorującymi rolnictwo, służbami  
weterynaryjnymi ,  

3. rozwój obszarów wiejskich, aktywizacja ludności wiejskiej, rozwój edukacji powszechnej, 
4. wydawanie zezwoleń na trzymanie ras uznawanych za agresywne, 
5. sprawy znakowania zwierząt i świadectw miejsca pochodzenia, 
6. współpraca z sołectwami, 
7. pomoc merytoryczna w zakresie udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania środków 

zewnętrznych dla rolnictwa, 
8. sprawy związane z łowiectwem i ochroną zwierząt, 
9. współpraca z organami  Powiatowej Inspekcji Sanitarnej , Powiatowym Inspektorem Weterynarii 

odnośnie przypadków zachorowań na choroby zakaźne zwierząt, 
10. sprawy związane z melioracjami wodnymi, 
11. koordynowanie planowania środków w ramach funduszu sołeckiego oraz weryfikacja pod względem 

merytorycznym złożonych wniosków.  
12. prowadzenie spraw związanych z występowaniem klęsk żywiołowych – sporządzanie protokołów , 

przyjmowanie wniosków, 
13. współpraca z NGO w zakresie realizowanych zadań, 
14. weryfikacja możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (środki unijne, krajowe 

programy wsparcia, itp.) na zadania realizowane w ramach stanowiska pracy, 
15. rozliczanie i analiza kosztów dostarczenia oraz zużycia mediów energetycznych w świetlicach 

               należących do gminnego zasobu, 
16. zapewnienie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich dostaw materiałów, w 

szczególności materiału opałowego, 
17. udział w pracach dotyczących przygotowywania materiałów do określenia przedmiotu zamówienia 
 na zadania inwestycyjne z zakresu stanowiska pracy, 
18. weryfikacja możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (środki unijne, krajowe  

programy wsparcia, itp.) na zadania realizowane w ramach stanowiska pracy, 
19. udział w pracach dotyczących  przygotowywania materiałów do projektów i wniosków o środki  
        pomocowe na realizację inwestycji, w szczególności harmonogramów rzeczowo finansowych, 

terminów realizacji przedsięwzięcia i możliwych do osiągnięcia wskaźników, 
20. sporządzanie sprawozdań i informacji do celów wewnętrznych i statystycznych, 
21. odbiór i dekretowanie korespondencji referatu oraz zatwierdzanie dokumentów księgowych referatu 

pod względem merytorycznym, 
22. pełnienie nadzoru nad pracownikami referatu, organizowanie pracy i współdziałanie z innymi  

referatami i wydziałami Urzędu, 
23. zastępstwo kierownika Referatu Spraw Obywatelskich w zakresie odbioru i dekretacji 

korespondencji Referatu oraz zatwierdzania dokumentów księgowych pod względem 
merytorycznym, 

24. wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego i Burmistrza.  
 



. 
  

II.   Osoba, którą pracownik zastępuje: stanowisko ds. oświaty 
 
              Osoba, która zastępuje pracownika: stanowisko ds. partycypacji społecznej  
     

 


