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REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

w ZA\ilIERCIU

Rozdział I

Zasady funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

l. Zal<ład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu jest gminną jednostką organizacyjną

realizującą zadania w zakresie zarządzańa mieszkaniowym zasobem gminy oraz

administrowania wspólnotami mieszkarriowymi.

Do zadń ZaMadu należy również sprawowanie zarządunad Cmentarzem Komunalnym

Gminy Zawiercie.

2. Nadzór nń działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta Zavnercla.

3.Zal<ład GospodarkiMieszkaniowej w Zańęrciu działa na podstawie Statutu ZahJadu

Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu uchwalonego uchwałą nrXll95l99 Rady Miejskiej

w Zawierciu z dnia 29 czerwca1999 r., zrnienionego uchwałą ruLIIU564l06 Rady

Miejskiej w Zawierciuz dńa18 pńdziemlka2006 r.

Rozdział II

Struktura organizacyjna Zakładu Gospodarki Mies'zkaniowei w Zawierciu.

I.Zalładem Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu kieruje Dyrektor na zasadzię

jednoosobowego kierownictwa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przęz

Prezydenta Miasta Zavńęr cia.

2. Strukturę orgańzacyjną ZaHadu stanowią :

Dyrektor - DN

Sekretańat -NS
Dziń Prawny -NP
DziŃ Spraw Pracowniczych i Administracyjno -Socjalnych - NK

Biuro Windykacj i i Zamiany Mieszkń - NBW

Biuro Marketingu i Lokali Uzytkowych-NBM
2



Biuro Rozliczania Mediów,BFIP, p. poż.,obrony cywilnej -NBR
Główny Księgowy- DF

Sekcja Księgowości Finansowej i Analiz - FK

Sekcja Rozliczania Czynszów - FC

Sekcja Rozliczania Wspólnot - FR

Główny Specjalista ds. Eksploatacyjno -Technicznych - DE

Biuro Przygotowania i Realizacji Projektów - ERP

Biuro InspekloraNadzoru - EIN

Biuro Zamówień Publicznych - EZP

Dziń Wykonawstwa Własnego - EWW

Dziń Logistyki - EL

Administracja Cmentarza Komunalnego - EC

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1 - EAl

Administracja Domów Mieszkalnychnr 2 -EAz
Serwis Eksploatacyjny - ESE

Strukturę organizacyj ną Zakładu określa schemat organizacyj ny stanowi ący zŃącznlk

nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział III

Podstawowe zadania kgmórek organizacyinych.,

1. DYREKToR
symbol DN

Do Dyrektora Zakłńll ttależą zadańa i funkcje organizatorskie obejmuj ące ZaWad jako

całość, a przede wszystkim :

reprezentow anię Zakładu na zevłnątrz,

zapewnienie właściwej organizacji pracy i kontroli wykonywanych zadń,

ustalenie obowipującego w Zal<ładzie systemu zbierania i dopływu informacji

potrzebnychdozarządzańaipodejmowaniadecyzji,

zapewnienie właściwego wykorrystania środków budżetowych,

a



nadzót nad właściwym przebiegiem operacji gospodarczych,

ustalanię pĄektów rocznych planów finansowo - rzęczowch działalno ści Zakładu,

tworzenie warunków realizacji planowanych zadń plprzezwłaściwy podziń zadń

i środków oraz orgańzację pracy i kontrolę realizacji wykonania planowych zadań

Zakłńu,

rozpatrywanie skarg i wniosków lokatorów i kierowanie ich do realizacjiprzez

poszczególne dzlŃy wg kompetencji,

organizowanie narad ,zebrń z kierownictwem Zakładu,

składarrie sprawozdń z zaktesu dziŃańa ZaHńu,

dobór kad.y kierowniczej .

Dyrektor odpowiada za :

wydawanie poleceń i zarządzeń zgodnych z obowiązującymi przepisami,

stanowiących podstawę funkcj onowani a Zal<ładu,

wyniki rzecz;owo - fi nansowe działalnośc i ZakJńu.

2. SEKRETARIAT

symbol NS

Do podstawolvych zadńnaleĘ :

prowadzenie sekretariatu,

dekretowanie korespondencji i tozprowadzanie zgodnie z dyspozycją Dyrektora do

poszczególnych komórek organizacyjnych,

przekazywanie do r ea|izacji właściwym komórkom organizacyj nym zadań

wynikającychzzarządzeńDyrektoralubPrezydenta,

koordynowarrie spraw korespondencjiprzychodzącej i wychodzącej dotyczącej

stanowiska Głównego Specjalis§ ds. Eksploatacyjno-Techni cznych,

prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta i Dyrektora Zakładu,

prowadzenie Ęestru uchwał Rady Miejskiej,

prowadzenie rej estru poleceń Dyrektora ZaMadu,

prowadzenie rejestru protokołów kontroli przeprowad zanych w ZakJadzie,

prowadzenie Ęestru skarg i uwag,

obsługa strony internetowej, BIP- wprowadzanie danych,

obsługa arządzeń biurowych (odbieranie telefonów, faxu, poczty elektronicznej).
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3. DZIAŁ PRA\ilNl-Y

Do podstawovyych zadń należy obsługa prawra ZaIładu, w tym:

symbol NP

Przygotowanie zgodnie z przepisasti wniosków o rozłozenię na raty zaległości

czynszowych,

Przygotowanie zgodnie z przepisami wniosków o umorzenie zaległości będących

w kompetencji Dyrektora,

opiniowanie dokumentów w sprawie roz]<ładańazaległości nataty lub umorzeń,

Przygotowanie dokumentów przekazanych z Administracji , Biura Windykacji

i Zamiany Mieszkań i kięrowanie spraw do Sądu o zapłatę i eksmisję,

współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji spłat zadŁużeń,

prowadzenie rejestru spraw sądowych i egzekucyjno *komorniczych,

- sporządzańe poz,łvów do Sądu,

- sporządzanię wniosków do komornika w sprawach o eksmisję izapłatę,

- występowanie do Sądu z wnioskami o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności,

- prowadzęnie znaczków opła§ sądowej i skarbowej,

- prowadzenie rejestru poniesionych kosźów sądowych i komomiczych.

- sporządzarie wezwń do zapłaty lokatorom i właścicielom lokali mieszkalnych

wspólnot mieszkaniowych,

* sporządzanie wypońedzęń umów najmu.

Szczegółowe zadańa Radcy Prawnego określa Ustawa o radcach prawnych /tekst jednolity

zdnia 18.03.2015 r.Dz.U.2015, poz.507 l.

Do podstawowych obowiąków radcy prawnego należy:

udzielanie pomocy prawnej w przestrzeganiu zasadpraworządności,

informowanie o nowych przepisach prawnych,

obrona interesów zakładu przed sądami i innymi organami, występowanie

W charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, arbitrazowym

administracyjnym oraz przed organami orzekaj ącymi,

udziń w opracowaniu i opiniowaniu pod względem prawrym wszelkich umów

i korespondencj i dot. zaciągania zobowi ązań ptzejmowanych, bądż z\econy ch,

opracowanie wewnętrznychzarządzeń, poleceń, instrŃcji regulaminów i innych

wewnętrznych przepisów normatl.rrvnych i organizacyjnych,



wspÓĘraca w zakresie doradztwa prawnego dot. działania wspólnot mieszkaniowych,

stała współpracaz komornikami sądowymi w przedmiocie prowadzonych postępowń

egzekucyjnych.

4. DZIAŁ sPRA\il PRACOWNICZY CHADMINISTRACYJN0-SOCJALNYCH

symbol NK
Do podstawolvych zadń dzińu naleĘ :

planowanie potrzeb kadrowych, z uwzględnieniem kadr wykwalifikowanych,

prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ,akt osobowych pracowników,

rozpowszechnianie przepisów w zakresie prawa pracy i spraw socjalnych,

czuwanie nad prawidłowym zaszeregowaniem pracowników oraz doskonaleniem

systemu wyróżniania i awansowanią

współpraca z or gańzacjami mntązkowymi w zakresie spraw osobowych,

prowadzenie spraw zwiryanych z procedurą nńoru pracowników na wolne

stanowiska urzędńcze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze,

prowadzenie spraw zńązarrych z oceną kwalifikacyjną pracownika samorządowego,

prowadzenie spraw w zakresie ruchu osobowego jak: przeniesienia, ptzęszeregowania

awanse, orźv wprowadzańe odpowiednich zmian w dokumentacji kadrowej,

przygotowanie i weryfikowanie dokumentów doĘczących zwolnień pracownika wg

obowiązuj ących przepisóq

prowadzenie dokumentacji doĘczącej osób skierowanych z Sądu do wykonania

nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,

prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób skierowanych przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej do prac społecznie ażytecznycĘ

ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy,

prowadzenie spraw mvięanych z ubezpieczeniem społeczn;rm pracowników

i członków ich rodzin w zakresie wydawania i aktualizacji legitymacji

lbezpieczeniowych,

tworzenie dokumentów zgłoszeniowych lńezpteczonych pracowników do ZUS,

kompletowanie dokumentów pracowników koniecznych do ubiegania się o emeryturę

lub rentę,

badanie stanu i stopnia wykorzystania kwalifikacji pracowników,

organizowanie stazów pracy i praktyk zawodowych , kontrola ich przebiegu,
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stwarzanie warunków umożliwiających pracownikom uzupełnienie wyks ńałcęnia

podniesienia kwalifikacj i,

planowanie środków finansowych,rzeczowych i innych niezbędnych do realizacji

planów szkolenia,

nadzót nadprzestzeganiem przęz pracowników iZakŁadpostanowień Kodeksu Pracy,

Regulaminu pracy i innych aktów prawnych,

współdziałanie w ustalaniu i utrzymaniu op§rmalnego poziomu i struktury

zatrudnienia,

współpraca z sądami powszechnymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

w Zawierciu w zakresie zŃrudńania osób do wykonywania nieodpłatnej

kontrolowanej pracy na cele społeczne orazprac społecmie użytecznych,

współudział przy ustalaniu podziału i administrowaniu funduszem socjalnym,

zarządzanle zakładowymi obiektami socj alnymi,

organizowanie wl.poczynku pracowników i ich rodzin w okresie urlopów

w zakładowych obiektach socjalnych,

współdziałarie zę słuzbą zdrowia w zapewnieniu pracownikom badń lekarskich

i czuwanie nad terminowym przeprowadzeniem tych badań,

nadzór nad utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych,

zamawianie, sprowadzanie, dystrybucja oraz ęńdencja druków ścisłego zarachowania

będących w obiegu,

załatwianie spraw pieczęci ZaMadu i pracowników (wydawanie, zwroty, ewidencja)

prowadzenie spraw mviązarrych z łącznością w ZaWadzię, w tym centrali

telefonicznej,

prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia i czasu prry,

potwierdzanie i Ęestrowanie ptzychodzącej i wychodzącej korespondencji zZakładu,

udzielanie merytorycznej informacji z zakresu spraw realizowanych przęz

poszczególne komórki organizacyjne,

wydawanie formularzy i drŃów niezbędnych do załatwienia sprawy

prowadzenie archiwum zakładowego.

prowadzenie wysyłki korespondencji wychodzącej z poszczególnych

działów(prowadzenie dziennika korespondencji, adresowanie kopert, prowadzenie

ksiąek nadawczych),
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prowadzenie rejestru przesyłęk niedoręczonych lzvwotow/ zplacówek przyjmujących

korespondencje,

prowadzenie ewidencj i znaczkow pocżowych,

wspóĘraca z placówkami przyjmującymi korespondencję.

5. BIURO WINDYKACJI I ZAMIANY MIESZKAŃ

symbol NBW

Do zakręsu działania należy prowadzenie czynności windykacyjnych w oparciu

o obowipujące przepisy prawa, doĘczące wszystkich wierzytelności Gminy Zauliercie

wynikających z zaktesu działalno ści ZakJadu oraz wierzytelności wynikających z zarządzania

nieruchomościami stanowiącymi własność osób ftzycznych i prawnych, a w szczególności :

bieżąca analiza stanu płatności, uzgadnianie sald dfuzników z komórkamt ZaHadu,

prowadzenie postępowania pozasądowęgo, celem uzyskania spłaty należrości,

propagowanie korzystania z ins§rtucji pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe,

pomoc społeczna ię.)

wnioskowanie o odpracowarrie ,rozłożeńe na raĘ umorzenie zaległości płatniczych,

prowadzenie rejestru udzielonych ulg, kontrola wywiąąrwania się z za-wartych umóą

kompletowanie dokumentacji niezbędnej do skierowania sprawy na drogę

postępowania sądowego o naleznośó lub o eksmisję i przekazańe dokumentacji do

DziŃuPrawnego,

ścisła współpraca z Dzińem Prawnym przęz cały okres trwarria postępowania

sądowego,

prowadzenię spraw związanych z Krajowym Rejestrem Długów tj. windykacji

należności pieniężnych z tytułu opłat za najem lokali lub opłat właścicieli mięszkań,

wysyłanie wezwń do zapłaĘ i powiadomień do dłuzników na druku Krajowego

Rejestru Długów

zatnieszczańe informacji o dłumikach w Krajowym Rejestrze Długów,

współpraca z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi w zakresie prowadzonej

windykacji i dokonywanie rozliczęńzzawarĘch z nimi umów,

współpraca z komórkami organizacyjrry-i ZaHadu w zakresie windykacji nalezności

z tytlńu uzywania lokali mieszkalnych,

/,



przygotowanie dokumentacji do al;ializy windykacji zadłażęń lokali mieszkalnych

i uzytkowycharaz przedstawianie ich na comiesięcznych naradach,

przygotowanie wniosków o przydziń lokali socjalnych dla osób(rodzin) do których

otzęczono eksmisję, oraz typowanie lokali socjalnych dla w/w rodzin,

kompletowanie wniosków dot. zaniarty lokali mieszkalnych w celu poprawy

warunków mieszkaniowych, oddłużenia, zmniejszenia opłat czynszowych,

sprawdzenie dokumentów zvńązanych z $lńem prawnym lokalu mieszkalnego

(np. akt notarialny, decyzją umowa itp.),

weryfikacja zebranych dokumentów oraz stanu techniczno-eksploatacyjnego lokali

będących przedmiotem zamian5

składarrie propozycji zamiarty mieszkania zadłuZonym najemcom lub uzytkownikom

lokali mieszkalnych, w oparciu o zgłoszone oferfy oraz obowiązujące warunki

izasaĘ zariany,

przygotowanie projektu aktów prawnych w}mąanych vzy zarriarńe lokalu

mieszkalnego,

organizowanie i prowadzenie elektronicmej ,,bazy danych" z$oszonych do zamiany

lokali mieszkalnych,

aktualizacja informacji dostępnej klientom na stronie internetowej,

współpraca z Administracjami, Urzędem Miasta oraz innymi podmiotami

zewnętrznymi w zakresie zamian lokali,

koordynowanie w całości spraw zwiryanych z odpracowaniem zaleg}ości

c zyns zowy ch pr zez dłuzników

ścisła współpraca z dzińęm Prawnyrrr w sprawie ściągalności zalegĘch zaIiczek

wnoszonychptzezwłaścicieli lokali mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych.

6. BIURO MARKETINGU I LOKALI UZYTKOWYCH

Do podstawolvych zadńnaleĘ :

symbol NBM

prowadzenie rejestru lokali uzytkowych oraz powierzchni reklamowych w zasobach

gminnych,

prowadzenie działń marketingolyych w odniesieniu do lokali uzytkowych oraz

powierzchni reklamowych w zasobach gminnych ,

prowadzenie spraw rwiązartych z umieszczańem reklam na budynkach oraz ich

ewidencja,

L



prowadzenie i aktualizowanie ewidencji budynków zasobów lokalowych, garaĘ i icb,

uzgadniarri ę z po szczególnymi działarrli,

prowadzenie całoksztahu spraw dot. lokali użytkowych (sporządzanie umów,

aneksów, naliczanię czynszów i świadczeń, wystawianię i podpisywanie fakfur, oraz

ich rozliczanie),

współpraca z Sekcją Rozliczania Czynszów w zakresie zaległości czynszowych

powstałych z najmulokali uzytkowych,

prowadzenie dzińńwindykacyjnych w stosunku do lokali uzytkowych i powierzchni

reklamowych,

wysyłani e w ezvv afl i wypowied zeń z !vtllłu naj mu lokali uzytkowych,

przyjmowanie , ewidencjonowanie i załatwianie zg}oszeń, interwencji i wniosków

najemców lokali użytkowych, oraz garńy,

prowadzenie zgodnie z przepisami rejestru skarg i wniosków,

terminowe i prawidłow e sporządzanie spraw ozdń z zasobów lokalowych,

prowadzenie spraw rwtryartych z organizowaniem przetargów na lokale użytkowe

w oparciu obowiązujące przepisy,

nadzór i obsługa strony internetowej i BIĘ

bieżące zńatwtańe spraw obciązeń i odciązeń hipotecznych otaz wszelkiej

korespondencji w tym zakresię z tynlłu wykonywanych remontów kapitalnych

budynków mieszkalnych,

prowadzenie spraw mńązanych z wyborem wykonawców i usług dla wspólnot

mieszkaniolyych (rozsyłanie ofert do wykonawców, umieszczanie informacji na

stronie intemetowej i BIP), udział w otwarciu i formalnej ocenie ofert, sporządzanie

umów,

przygotowanie dokumentów ramowych zwiryanych z wykonaniem zada;ń zarządcy

nieruchomości wspólnej, a w szczególności umów na dostawę energii elektrycznej,

usług kominiarskich itp.

10
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7. BIURO RDZLICZANIA MEDIOW BHŁ P.PoŻ., oBRoNY CYWILNEJ
§ymbol NBR

D o podstawo lvych zadń z zaŁ,t esu r ozliczańa me di ów należy :

nadzór nad prawidłowością danych dot. rozliczania mediów,

uzgadnianie, przygotowanie i potwierdzanie dokumentów dot. rczliczeń energii

elektryczne cieplnej, ciepłej i zimnej wody oraz gazu dla zasobów gminnych

i wspólnot,

sprawdzanie i potwierdzarńe faktur dotyczących opłat za energię elektryczną i cieplną,

zimną wodę oraz gaz,

ustalanie w porozumieniu z Sekcją księgowości, administracjami w oparciu

o przewidywane koszty, wysokości zaliczek pobieranych od najemców oraz

współwłaścicieli lokali za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę,

prowadzenie rejestru zażycia energii elektrycznej, cieplnej, ciepłej wody i gazu,

tozliczanię zaliczek na pokrycie kosźów c.o ,ciepłej i zimnej wody i energii

elektrycznej,

analizowanie zurżycia energii elektrycznej, zimnej wody ,centralnego ogrzewania oraz

gun i w porozumieniu z Kierownikami Administracji Domów Mieszkalnych

Kierownikami Sekcji Dzińow, eliminowanię przyczyn nadmiernego zużycia energii

elektrycznej, cieplnej i zimnej wody oraz stosowarię dzińń prowadzących do ich

racj onalnego wykorzystania i oszczędności,

nadzót nad przeglądami instalacji elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania,

wodno-kan a|izacyjnych pod względem technicznym,

przeprowadzenie przeglądów instalacji wod.kan. i c.o. pod kątem ich prawidłowego

zabezpieczenia przed okresem zimowym,

współpraca z wszystkimi Kięrownikami Działów w zakresie eksploatacji

i konserwacji vrządzeń ęlektro-energetycznych stanowiących wyposażenie tych

Działów oraz budynków mięszkalnych,

uczestnictwo w przejmowaniu i przekazywaniu nieruchomości.

Zńania z zaŁ,r esu BHĘ p.poż., obrony cywilnej :

systematyczna kontrola warunków pracy oraz przęsttzeganie ptzez pracowników

zasad i przepisów bhp i p.poź.,

/
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dokonywanie okresowych ocen i analizy stanu BFIP ze szczególnym uwzględnieniem

stanowisk na których występuje zagrożeńe wl.padkowę oraz narażenie na choroby

zawodowe,

przedkładanie Dyrektorowi Zakładu informacji o stanie bhp i źródłach chorób

zawodowych wraz z wnioskami poprawy,

występowanie do kierowników komórek organizacyjnych z wnioskami o poprawę

warunków ptacy,

opracowywanie instrukcj i stanowiskowych bhp,

opiniowanie zŃożeń technicznych i dokumentacji wykonawczej, inwestycyjnej

i modernizacyjnej pod względem bhp,

udziń w opracowaniu wniosków wynikających z badańa ptzyczyn i okoliczności

wypadków i zachorowań na choroby zawodowe oraz kontrola realizacji tych

wnioskóq

współpraca zę służbą pracowniczą przy adaptacji nowych pracowników

i organizowaniu szkoleń z zakresu bhp,

współdziałańe zę słuźbą zdrowia przy badańu stanu zdrowia załogi i działalności

profilaktycznej, w szczególności przy badaniu czynników szkodliwych dla zdrowia

otaz przy przenoszeniu pracowników ze stanowisk szkodliwych na zastępcze

stanowiska pracy,

popularyzowanie zagadńeńbhp i p.poż.,

udzielanie instruktazu ogólnego pracownikom nowoprzyjętym z zakresu przepisów

bhp i p.poż.,oraz prowadzenie ewidencji szkoleń,

dokoryłvanie przeglądów z zakręsu bhp i p.poz. otaz sporządzarrie protokołów zĘch
przeglądów,

udziń w dochodzeniach powypadkolvych,prowadzenie Ęestrów, kompletowanie

i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy ptacy ,stwierdzonych

chorób zawodowych, przechowywanie wyników środowiska pracy,

prowadzenie ewidencji odzieĘ, środków czystości, leków ,analizowanie zuzycia

i kontrola ich wykorzystania na poszczególnych stanowiskach,

stała kontrola stanu zabezpieczenia p.poz. przy współpracy z terenowymi komendami

strłży pożarnej,

prowadzenie spraw obrony cywilnej,

a
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przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej (schrony i strefa) zgodnie

z obowiązuj ącymi przepisami,

prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych tj. ptzestrzeganie

szczegółowych wymagń oraz postępowań z dokumentacją w zakresie informacji

niejawnych azrlaczonych klauzulą ,,zastrzeżone" zgodnie z planem zatwierdzonym

ptzez Prezydenta Miasta Zawiercia, oraz przestrzeganie planu postępowania

z matęńałami niejawnymi w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

w jednostkach organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Zawiercia.

s. GŁÓWI\IY KsIĘGowY
symbol DF

Obowiązki Głównego Księgowego określa Ustawa z dńa 27.08.2009 r. o finansach

publicznych /tekst jednolĘ zdnia2l.06.2aB r.Dz.U. z2a3, poz 885 zpóźn. zmianamll.

Do zadan Głównego Księgowega tależy w szczególności:

organizowanie i nadzorowanie pracy podlegĘch komórek oraz kontrola i koordynacja

działalności pozostałych komórek organizacyjnych dotyczących gospodarki

finansowej,

prowadzenie rachunkowości zaRaduzgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla

zaŁJadów budżetowych,

prawidłowe wykonywanie dyspozycji środkami pienięznymi, zgodnie z planem

finansowym, harmonogramem dochodów i wydatkóq

dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym,

dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotycących

operacji gospodarczych i finarrsowych,

opracowywanie rocznych planów finansowych przy współudziale kierowników

komórek organizacyjnych zakładu,

kontrola inadzót nad prawidłową realizacją planu finansowego zakładu,

należyte przechowywanie ksiąg, dokumentów, dowodów księgowych, sprawozdń

finansowych oraz właściwe ich zabezpieczenie,

sporządzanie kalkulacji wynikowych kosźów wykonywarrych zadń otaz

sprawozdawczości fi nansowej,
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terminowe i prawidłowe naliczanie podatków i innych nalezności o podobnym

charalderze, zgodnie z ordynacją podatkową i ustawą o podatku od osób prawnych

i{tzycznych,

zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzeńaroszczeń spornych oraz

spłaty zobowiązań,

nadzor nad rozliczeńami pieniężnymi i zapewnienie naleĄńej ochrony

walorów pienięznych - kasa ZGM, kasy w Administracjach Domów

Mieszkalnych

współudział przy tworzeniu wspótnot mieszkaniowych inadzór nad prawidłowym ich

rozliczarńem,

kontrolowanie i nadzorowanie prac nad sporządzańęm analiz ekonomicznych,

wdrużanie zasad postępu ekonomicznego,

nadzór nad prowadzeniem rachunku ekonomicznego.

9. SEKCJA KSIĘGOWOŚO FINANSOWEJ I ANALIZ
symbol FK

Do podstawolvych zadńnaleĘ :

tozliczańę rachunków i należności z §ńułu robót i usług oraz ich windykacja,

ewidencjonowanie operacji gospodarczych z kontrńentami w zakresie sptzeduży

usług,

współpraca przy windykacji należności spornych,

prowadzenie ewidencji składników majątkg trwałego , rozliczańe inwentaryzacji w

tym zakresie,

prowadzenie ewidencji w zakresie działalności inwestycyjnej i jej rozliczenie oraz

zakupów inwestycyjnych,

prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,

ewidencja zakupu materiałów, rozliczańe z kontrńentami w tym zakresie, tęrminowa

rcalizacja zobońązń z tego §rtufu ,

ewidencja obrotów magazynowych , materiałów oraz paliw, wycena dw składników

itozliczanie ich stanów w oparciu o inwentaryzację,

rozliczańe kosńów działalności w ustalonych terminach,

r ozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
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terminowe spotządzartie sprawozdawczości z gospodarki materiałowej, inwes§cji

sprzeduĘ i kosźów,

weryfikacja formalna i rachunkowa sprawozdań finansowych i cąłrszów,

wprowadzanie nowych tozitryńdw problematyki, ewidencji danych, metod ptacy,

terminowe r ozliczańę z buóżetem, r oz)iczeńa z ZU S, rozltczęńa podatków

( od osób fizycznych, od osób prawnych, PFRON, funduszy celowych),

terminowe sporządzanie sprawozdń fi nansowych,

opracowanie przy wspófudżale zainteresowanych Dzińów i Sekcji ZaHadllplanów

rozwoju, planów techniczno - ekonomicznych, zatrudnienia i funduszupłac oraz

kontrola ich realizacji,

opiniowanie spotządzonych przez zainteresowane komórki organizacyjne kalkulacji

oraz prowadzenię rachunku ekonomicmego wużńejszych przedsięwzięć Zal<ładu,

bieżące i okresowe analizowanie kosztów działalności i stosowanych cen oraz

realizacji zadń ekonomicznychprzez wszystkie komórki otgańzacyjne Zal<ładu,

obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,

obliczanie zasiłków, dodatków i potrąceń,

dokonywarrie potrąceń z Ętlłu zajęĘ ch poborów,

prowadzenie indywidualnych kartotek wynagrodzeń pracowników,

sporządzanie rozdzielnika płac dla kosżów w układzie kalkulacyjnym,

sporządzanię rozliczęfl ztytllłu wypłat w ciężar ZUS, poleceń, przelewów bankowych

z potrąceń w listach płac,

ewidencja zasiłków chorobowych zgodnie z wymogami ZUS oraz potrzębami

kontroli,

prowadzenie sprawozdawczości w zakresie podatku od płac , wynagrodzęń ZUS

i towarzy stw ubezpie czeni owych,

prowadzenie kartotek ewidencyjnych do wydatków zatwierdzonych w planach

finansowych,

przyjmowanie udokumęntowanych wpłat do kasy ZaŁJadu oraz dokonywanie wypłat

na podstawie dokumentów zaŃlęrdzonych do wypła§ przęz uprawnione do tego

osoby.

sporządzanie raportów kasowych,

podejmowarrie i odprowadzanie gotówki z Banku,

prowadzenie sprawozdawczości w zakręsie obrotu pieniężnego,
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prowadzenie rejestru sum do rozliczeńa,

dokonyrvanie zestawień wpłat czynszorych i analitykaczynszów od najemców.

10. SEKCJAROZLICZANIA CZYNSZÓW
symbol FC

W komórce realizowane są następujące zadania:
ewidencja wpłat czynszowych lokali mieszkalnych i uzytkowych,

prowadzenięrozliczęńazynszorych lokali mieszkalnych i uĄńkowych - dziennik,

współpraca przy windykacji należności czynszolvych lokali mieszkalnych

i użl.tkowych,

wsPÓłpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacjispłaty zadłużefi,

sPorządzańe na podstawie otrzlnnanych materiałów obowiązującej sprawo zdawczości

statystycznej,

sporządzarlie sprawozdawczości doĘ czącej czynszów,

prowadzenie ewidencji VAT,

prowadzenie rej estru dodatków mieszkaniowych,

Ścisła współpraca z administracjami doĘcząca w szczególności zmian przepisów,

wpłat itp.

drukowanie faktur na lokale mieszkalne i użYkowe,

wsPÓłpraca przy rozliczanlu kosźów i przychodów wody zimnej, nieczystości

Płynnych oraz centralnego ogrzewania i ich odniesienia na konta lokatorów i
właścicieli-

11. sEKcJA ROZLICZANIAWSPÓLNOT

symbol FR
W komórce realizowane są następujące zadańa:

Prowadzenie dokumentacjizgodńe z Ustawą zdńa24.06.19g4r. o własności lokali
/tekst jednolity zdnia08.08.2000 r.Dz. U. nr 80, poz.903 zpóźn. zmianami/,

dokonywanie rozliczeń kosźów i prowadzenie odpowiednich dokumentów

księgowYch dla kazdej wspólnoĘ oddzielnie w oparciu o uchwały wspólnot

i program komputerowy,

Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali mieszkalnychzpodziałem na wspólnoty

( kartoteki ),
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współpraca z Administracjami Domów Mieszkalnych odnośnie rzeczywistych

poniesionych kosźów na wspólnotach (wynagtodzenie, materiały, ztl;życie energii

w pomieszczeniach wspólnych w każdej wspólnocie iĘ.),

rozliczeńę kosźów utrzymania nieruchomości wspólnej,

sporządzańe wydruków dla właścicieli (kwartalna i roczna informacja),

sp orządzanie sprawozdań fi nansowych,

prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wspólnot mieszkaniowych,

współpraca przy windykacji zadłuzeń lokali własnościowych,

spotządzanie przelewu zapłaty za usfugi kontrahentom,

współpraca przy rozliczańukosźów i przychodów wody zimnej, nieczystości

płynnych oraz centralnego ogrzewańa i ich odniesienia na konta lokatorów

i właścicieli,

drukowanie wszystkich faktur i rachunków zvńązartych z funkcjonowaniem wspólnot

mieszkaniowych,

wypisl,wanie not koryguj ący ch przy wykupach mieszkń.

12. GŁowI\rY SPECJALISTA Ds. EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH

Symbol DE

Do główny ch zadń należy :

nadzór na prawidłową obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną obiektów

zasobów gminnych oraz najemców zgodnie z Ustawa o ochronie praw lokatorów

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie §odeksu Cywilnego, /tekst jednolity

z dnia 06.12,2013 t.Dz.U. z2014,poz. I50 /,

nadzór w zakresie prawidłowej działalności wspólnot mieszkaniolvych będących

w zarządzańu ZGM w oparciu o Ustawę o własności lokałi z dnia24.a6.1994 r. /tekst

jednolity z 08.08.2000 r.Dz. U nr 80 poz.903 zpóźn. zmiartami l,

nadzot nad opracowaniem wieloletnich i różnych planów z zakresu inwestycji,

ręmontów i modernizacji,

zabezpieczenie terminowego opracowania dokumentacji formalno -prawnej do

uruchomienia inwestycji, remontów i modęrnizacji oraz przygotowanie pod względem

merytorycznym dokumentacji formalno-prawnej związanej z przygotowaniem

remontów i modernizacji,
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prawidłowe wykorzystarrie środków finansowych przeznaczonych na działalność

zakładu zgodnie z zatwięrdzonp planem finansowo-rzeczorym na dany rok

w oparciu o ustawę o finarrsach publicznych,

nadzót nad prowadzeniem bieżących analiz w celu nie dopuszczeńa do przekroczeń

kosźów eksploatacji ustalonych w rocznych planach,

nadzór nad terminowym uzgadnianiem projektów z właściwymi władzami

i instytucjami,

nadzór nad prawidłowym przygotowaniem dokumentacji na roboty remontowe

i modernizacyjne zgodnie z protokołem typowania obiektów

nadzór na ewidencjązleceń i umów

nadzór nad dokonywaniem odbioru i rozliczańem obiektów(przez inspektora

nadzoru) orazprzekarywariem ich do użytku,

zlecenie wykonawstwa i nadzór nad wykonawstwem robót i remontów systemem

gospodarczym,

wydawanie opinii w zakresie eksploatacji zasobów mieszkalnych i uzytkowych,

nadzór nad terminowym sporządzańem obowipującej sprawozdawczości,

kontrolowanie prowadzonych robót remontowych,

prowadzenie korespondencj i zńązanej z działalnością słuzy remontowej,

współpraca z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych zal<ładu

w przedmiocie opracowania planów remontów,

współpraca z Głównym Księgowym w zakresie właściwego opracowania

t przekazywania dokumentów oddania do uĄĄku poszczególnych obiektów, utządzeń

itp.

nadzót nad sprawami zńązanymi z mieszkaniami wolnostojącymi celem

niedopuszc zenia do samowolnych ich ząęć,

nadzór nad sporządzaniem umóq aktualizacją stawek czynszowych( zgodnie

zUchwńąRady Miasta),

nadzór nad prawidłowym zańeranięm umów na usfugi z firmami zewnętrznymi,

nadzór nad terminowym przeglądem zasobów lokalowych zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami,

występowanie z wnioskami o powołanie komisji celem typowania budynków

administrowanych przez ZGM do remontów kapitalnych,

nadzór nad właściwym wykonywaniem prac sanitarno - porządkowych,

l8
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utrzymanie stałego kontaktu z Radami Osiedli,

Ścisła wsPÓłPraca z Dz. Księgowości w zakresie rozliczeń czynszów lokali
mieszkalnych i użytkowych, atakże przy sporządzaniu niezbędnych sprawozdań,

nadzót nad prowadzeniem całoksźahu prac zńązanych z postępowaniem
o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

organizowanie Prac Komisji przetargowej w oparciu o ustawę o zamówieniach
publicznych

nadzót nad Przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarĘch, oraz
funkcjonowarriem Cmentarza Komunalnego,

nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji w podłegłych komórkach,
koordynowanie spraw zwtryanych z pozyskiwaniem środków finansowych
i dofinansowaniem do remontóq inwestycji i modernizacjiWojewódzkiego Funduszu
ochrony srodowiska i Gospodarki wodnej w katowicach i innych podmiotów.

13. BIURO PRZYGOTOWA}{IA I REALIZACJI PROJEKTÓW

Symbol ERP
Do główny ch zadńnależy:

przygotowanie rocznych i wieloletrich planów i programów inwestycyjnych
w zakresie modernizacji i rewitalizacji gminnych zasobów mieszkaniowych,

wYkonlrvanie i Prowadzenię n/w czynności zńązartych z modemizacją rewital izacją
gminnych zasobów mieszkaniowych:

o oPracowYwanie harmonogramów dla poszczególnych przedsięwzięć
inwestycyjnych wraz z planami rzeczowo-finansowymi,

o zlecańe i opracowywanie dokumentacji projektowej,

o mer}'toryc7na ocena zleconej do wykonania dokumentacji technic znej ,

o PrzYgotowanie wYmaganych prawem zgłoszeń do organu nadzoru budowlanego,
dotyczących rozpoczęcia i zakończęnia robót budowlanych, w Ęm
niewymagających pozwolenia na budowę a podlegających zgłoszeniu,

o PrzYgotowanie inwestycji w zakresie opracowania pĄektów umów oraz
nadzorowanię zańerania umów z wykonawcami w zakresie przygotowania
i realizacji inwestycj i i proi ektów,

r nadzorowanie i koordynacj a realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez
wykonawców,
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kontrola realizacji umów z wykonawcami ,

udziń w przekazywaniu placu budowy Qraz w odbiorach końcowych
i częściowych realizowanych zadń,
dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i zg}aszańe wykonawcy koniecznych
napraw w ramach gwarancji i rękojmi,

koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyj nych,

udział w PrzYgotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie przygotowania dokumentacji pĄektowo- kosźorysowej
i wykonawstwa robót budowlanych w zakresię ustalonym w obowiązującym
Regulaminie udzielania zamówień publicznych i Prawie Zamówień publicznych,

sPorządzarlie sPrawozdń rzeczowo-finansowych z realizacjiprowadzonych zadań
inwestycyjnych,

koordYnacja ptac osób, inst5rtucji i wydziałów Urzędu Miejskiego w Zawierciu
zaangtzow anych w realizacj ę pĄ ektów,

Prowadzenie rzeczowego i finansowego monitorowania projektów i inwestycji
zgodnie zzapisarrńDecyzji o dofinansowaniu projektów i umów finansowania ,

opracowywanie i przekazywatie okresowych sprawozdai z realizacji pĄektów
i inwestycji,

o werYfikacja i PodPisyrvanie faktur pod względem merytorycznym w zakresie
działalności swojej komórki organizacyjnej ,

o archiwizacja wszelkiej dokumentacji w zakresie prowadzonych projektów,

. koordynacja i monitorowanie spraw związanych z realizacją projektów
prowadzonycltprzez Gminę przy współudzialę Z.G.M .

udziń w tYPowaniu i opiniowarrie wniosków co do celowości modernizacji budynków
wspólnot mieszkaniowych,

monitorowanie możliwoŚci pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na
remontY i modernizację budynków gminnych i budynków wspólnot mieszkaniowych
w szczególności z wFoŚiGW NFoŚiGW , funduszy unijnych innych możliwych
źródęł dofinansowania,

Ścisła wsPÓłPraca z Biurem Inspektora Nadzoru w zakresie prowadzonych inwestycji
i projektów gminnych oraz wspólnot mieszkarriowych,
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sPrawdzanie i komPletowanie oraz nadzorowanie dokumentacjt zilryanej
z finansowaniem inwestycji i projektów ze środków zewnętznych w szczęgólności
z wPoŚicw,NFoŚiGĘ funduszy unijnych i ich rozlięzanie.

14. BIURO INSPEKTORA NADZORU

Symbol EIN
Głółvnymi zadw.iami w.vkonywanym i przezBiuro Inspektora Nadzoru są:

nadzór nadPrzestrzeganiem przepisów ujętych w Prawie Budowlanym i innych
aktach prawnych doĘ czący ch eksploatacj i zasobów mieszkaniowych,
wykonlrvanie przeglądów rocznych budynków otaz innych przeglądów
w porozumięniu z kierownik ami poszczególnych Administracj i,
ko ordynowanie i terminowe zlecanie prze glądow pięcioletnich budyŃów w
p o szcze gólnych Admin i stracj ach,

nadzór nad wYkonywaniem bieżący chprzeglądów technicznych dla budynków
administrowanych w poszczególnych Administracjach,

nadzór nad prowadzeniem ksiązek obiektów budowlanych,

zlecanie i kontrola wykonania przeglądów technicznych placów zabawi innych tego
typu obiektów w administrowanych zasobach,

oPracowanie wieloletnich i różnych planów zzakresuinwestycji ,remontów i
modernizacji i ich realizowanie, sporządzarie zapottzebowań limitów i wniosków
inwestycyjnych,

PrzYgotowanie dokumentacji technicznej inwesJycji, remontów i modernizacji,
zlecęniai PrzYgotowanię zawatcia umów inadzórnad opracowaniem, opiniowanie

dokumentacji,

terminowe uzgadnianie proj ektów z właściwymi instancj ami,

czuwanie nad odwrotnym dokonywaniem poprawek po weryFrkacyjnych
w dokumentacj i proj ektowo -kosźorysowej,
czuwanie nad PrawidłowoŚcią stosowanych w projeklach koncepcji, rozvviązań
szczegółowych w sensie uzytkowym, technicznym i ekono micznym,

Przestrzeganie ,abY dokumentacja na roboty remontowe i modernizacyjne byŁa zgodna
z protokołem typowania obiektów,

prowadzenie zlęcęń zawartychumów na roboty budowlane i montłżowe z
wykonawc ami, sporządzanie harmonogramów postępu wykonawstwa, kontrola
prawidłowej realizacji i jakości wykonywanych robót,

-Il
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udział w opiniowaniu oraz stawianie wniosków co do celowości modemizacji
i remontów,

terminowe sPorządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie inwestycji
i remontów;

oPracowanie zleceń dla biur projektowych na wykonanie dokumentacji technicznej,

udziŃ w prowadzeniu obmiarów robót,

terminowe przygotowanie kosźorysów inwestorskich wg obowiązuj ących norm

inwestycji i zarządzeń dot. zasad projektowania i kosztorysowania robót,

czuwanie nad uzgadnianiem założeńdo kosźorysów i właściwym ich

opracowaniem,

kontrola Prawidłowej realizacji i jakości wykonywanych robót inwestycyjnych

i remontowych,

uzgadńańe z wykonawcami zakresu robót oraz wyjaśniani e szczegołów
dokumentacj i technicznej,

przechowywanie dokumentacj i technicznej,

udziŃ w odbiorachirozliczeniach obiektu otazprzekazywanie ich do uĄrtku,

tozliczanię materiałów i surowców sprowadzanych do realizacji inwes§cji,

PrzYgotowanie interwencji pisemnych w przypadku stwierdzenia zastojów

w prowadzeniu robót lub niewłaściwego ich wykonania,

uzgodnienie z wykonawcami zakresu robót oraz wyjaśnień szczegółow dokumentacji

technicznej.

prawidłowe i szybkie r ozliczartię zakończonych obiektó w,

kontrola wykonywanych robót określonej specjalności techniczno - budowlanej

gwarantująca bezpieczeństwo obiektu budowlanego w trakcie jego realizacji
i uzytkowania,

kontrola wykonania przez wykonawcę usterek i niedoróbek, stwierdzonych w czasie
odbioru obiektu budowlanego i w okresie gwarancyjnym,

udziń w komisji ptzy orueczeniu technicznymw trakcie typowania budynków do

remontów i modemizacji,

Prawidłowe i terminowe rozliczańę rachuŃów, faktur za prace remontowe,

inwestycyjne i modern izac.je,

terminowa realizacja prowadzonych inwestycji,remontów i modernizacji,
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rzetelne ustalenie iloŚci stopnia przydatności i sposobu wykorzystania materiałów

budowlanych uzyskany ch z rozbiórek,

bieżącaanalizawykonania dokumentacji pod względem zgodności z typowaniem i
przydatnością do realizacji,

Sprawy związane z pozyskiwaniem środków finansowych i dofinansowaniem do

remontów, inwestycji i modernizacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach i innych podmiotów.

15. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNI-YCH

symbol EZP
Głównymi zadaniami są:

Prowadzenie całoŚci spraw zvviązanych z postępowaniem o udzielanie zamówień

zamowień publicznych zgodnie z U stawą z dnia.29.0 I .2004 r. -Prawo zamówień

publicznych /tekstjednolity Dz.I]- z20I3,poz.907 zpoźn.zmianami/w zakresie:

a) zakupu materiałów,

b) dostawy,

c) wykonywania usług,

wsPÓłpraca z poszczęgólnymi dńńami i administracjami dotycząca zamówień

publicznych,

prowadzenie całej dokumentacjiZaĘadu w zakresie zamówień publicznych, oraz jej

rejestracja,

przygotowanie materiałów przetargovvych * ty_* zakresie,

sporządzanie niezbędnych sprawozdań wykonanych postępowń o udzielenie

zamówień publicznych, za wskazany okres działalności.

16. DZI AŁ wYKoNAWsTwA wŁAsNEGo

symbol EWW
Do zadńdziŃu, należy :

wykonywanie remontów profilaktyc znych i gruntownych,

wykonywanie w oparciu o zleceniaADM - ów wszelkich robót

remontowo * budowlanych w budynkach administrowanych przęzZakład,

prowadzenie dzienników budowy i ksi%ek obmiaru wykonanych robót,

uczestnictwo w technicznych odbiorach wykonanych robót,

sporządzanie niezbędnej dokumentĘ i kosźorysowej wykonyrvanych robót,
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spofządzanie protokołów odbioru robót i obiektów,

rozliczanie zużsĄychmateriałów , sprzętu i wykonanych robót,

terminowe sporządzanie sprawozdan i informacj i,

fakturowanie wykonanych robót i usług,

udział w odbiorachirozliczeniach obiektu orazprzekazywanie ich do użl.tku,

kontrola wykonywanych robót określonej specjalności techniczno-budowlanej

gwarantująca bezpieczeństwo obiektu budowlanego w trakcie jego realizacji
i uZYkowania,

udziń w komisji ptzy orzeczeniu technicznymw trakcie §powania budynków do

remontów i modernizacji,

Prowadzenie Źródłowej dokumentacji płacowej dla pracowników zatrudnionych na

stanowiskach roboczych,

organizowanie pracy zgodnie zprzepisami BHP ip.poż.

17. DZIAŁ LOGISTYKI

symbol EL
Do zadań działu należy :

utrzymanie pojazdów mechanicznych i sprzętu w należytym stanie technicznym,

kontrola wykorzystania czasupracy pojazdów i sprzęfu oraz kierowców,

weryfikacj a kart drogowych,

prowadzenie kat eksploatacyjnych pojazdów,

analizowanie ekonomicznej opłacalności wyko rźystańa środków transportu,

opracowywanie harmonogramów przeglądów okresowych,

Prowadzenie codziennej kontroli stanu technicznego podstawionych środków
transportu,

oPracowYwalie,Przy udziale zainteresowanych komórek, planów zapotrzebowania

materiałowego zpodzińem na okresy dostaw towarów, z odpowiednim

wyprzedzeniem,

spotządzańe i składanię zamówień na materiały,

dokonywanie zakupów bieżący ch,

składanie reklamacji i egzekwowanie kar umownych,

spotządzanie sprawozdań GUS,
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wsPÓłPraca Z Zaintercsowanymi komórkami prrry zakupie materiałów i ustalaniu ich
limitu,

przyjmowanie dostaw materiałowych,

wsPÓłPraca z innYmi dziŃami Zakadu w celu zapewnienia właściwej obsługi
transportowej,

prowadzenie dokumentacji ruchu materiałów magazynowych,

prowadzenie kartotek magazynowych,

PrzechowYwanie i wydawanię materiałów zgodnie z instrukcjami-magazynową, bhp
p. paż.,regulaminem gospod arki magazynowej i innymi,

zabezPieczenie materiałów składowych przed miszczenięm,Wadzieżąipożarem,

Przesttzegańe toku pracy przy przyjmowaniu, składowaniu i wydawaniu materiałów,

bieżąca kontrola zachowania normatywó w magazynowych,

sporządzartie zestawień materiałów zbędnych i nadmiernych,

miesięczne uzgadnianie stanów kartotek z księgowością

Prowadzenie Źródłowej dokumentacji płacowej dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach roboczych,

organizowanie pracy zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

18. ADMINISTRACJA CMENTARZA KOMI]NALNEGO

symbol EC
Do podstawolvych zadń należy :

Prowadzenie racjonalnej polityki terenem Cmentarua: przygotowywanie kwater
grzebalnYch do Pochówków i budów, z wziaczeniem miejsc pod groby ziemne
i murowane zgodnie z planem zagospodarowania cmentatz4

utrzYmYwanie we włŃciwym stanie technicznym i ufikowym obiektów i urządzeń
cmentamych(ogrodzenie, budynki, czystość alej ek, kwater grzebalnych itp.)

Świadczenie usług grabarskich tj. kopanie i zasyplrvanie grobu, rozbiórka
i Prowizoryczne ustawienie nagrobka, otwarcie i zamknięcie grobu murowaneg o oraz
ekshumacja,

prowadzenie ksiąg cmentarnych,

wystawianie faktur za wykonane usfugi cmentarne,

zńezPieczeńe mienia cmentarza oraz czuwanie nad jego prawidłowym
uzytkowaniem,
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PrzeŚtzegarLie przepisów ustawy o cmęntarzach i chowaniu zmartych /tekst jednolity

Dz.U. z 2011 r., nr 118, poz. 687 zpóźn.zmianami l,

Prowadzenie Źródłowej dokumentacji płacowej dla pracowników zatrudnionych na

stanowiskach roboczych,

organizowanie pracy zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

19. ADMINISTRACJE DOMÓW MIESZKALI{YCH

symbol EA 1/ EA2l

D o zadań realizowan y ch przez Administracj e Domów Mieszkalnych naleźy :

administrowanie i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi gminy, |okalami

użYtkowym oraz budynkami wspólnot mieszkaniowych będących w Zarądzie ZGM,
zgodnie z obowiązljącymi w tym zakresie przepisami,

nadzor nad bieżącym utrzymaniem czystości i porządku w budynkach, na drogach,

chodnikach, zatokachparkingowych oraz na terenach zielonych obj ętych
administraclą, jakrównież nad prowadzeniem prac porządkowych z częstotliwością

okreŚloną w umowie zawartej z podmiotem prowadzącym tego rodzaju działalność

oraz rczliczańem w l w prac,

obsługa mieszkńców oraz przyjmowanie i opiniowanie wniosków,

prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

sPorządzańe odpowiedzi dot. skarg i wniosków lokatorów i właścicieli,

Prowadzenie ewidencji budynków, lokali, najemców wspólnot mieszkaniowych

i bieżąca ich aktualizacj a,

wsPÓłPraca zWydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zawierciu ,

Prowadzenie niezbędnej dokumentacji techniczno finansowej wspólnot

mieszkaniowych,

Prowadzenie wszelkiej technicznej dokumentacji budynków w;rmaganej prawem

Budowlanym oraz innymi przepisami obowi+ującymi w tym zakresie,

przęprowadzanie przeglądów technicznych budynkóą

Prowadzenie wszęlkich spraw zńryarrychz dokonywaniem przeglądów technicznych

budynków oraz realizacja zaleceń wynikających z tych przeglądów,

utr zy manie i konserwacj a urządzeń na p lac ach zabaw dla dzięci,
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zlecanie wykonania przeglądow technicznych vtządzeń zabawowych zgodnie

z wymogami Prawa Budowlanego i innych przepisów w tyn zakresie,

protokolame przyj mowanie opróznionych lokali mieszkalnych i uzytkowych,

zawieranie umów o najem lokali oraz ustalanię czynszu i innych opłatztego §rtułu,

prowadzenię dziennika wymiaru czynszu i opłat, Ęestru podatku od psów i opłat

sanitarno * weterynaryjnych, przyjmowanie opłat ztego tytufu,

wystawianie not obcipeniolyych ztytlńuopłat i świadczeń naleznych ZakJadowi

od innych j ednostek gospodarki uspołecznionej,

nadzor nad utrzymaniem w zarządzartych nieruchomościach naleĄrtego stanu

sanitarno - porządkowego orazp. poż.,

współpraca z Radami Osiedli,

prowadzenie kontroli prawidłowości uzytkowania mieszkań i prowadzenie Ęestru

wolnych lokaii,

ścisła współpraca z innymi działani, w fym zDzińem Prawnym ,Biurem Windykacji

i Zamiany Mieszkań w celu poprawienia ściągalności zaległych czynszów,

opracowywanię i przygotowywanię materiałów do Biura Windykacjl i Zarrńaty

Mieszkń,

współpraca z Biurem Windykacji i Zarriany Mieszkan w zakresie koordynowania

zamiany mieszkań w celu dalszego przekazaria tych spraw do Wydziału Spraw

Obywatelskich.

propagowanie korzystania z instytucji pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe,

dodatki celowe, pomoc społeczna itp.) i ścisła współpraca z Miejskim Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w tym zakresie,

informowanie lokatorów w sprawie zarrńarty mieszkń, odpracowania zaIegłoścl

czynszowych,

opracowywanie i kierowanie wniosków do odpowiednich wŁadz w stosunku do

mieszkńców uzytkujących mieszkania w sposób naganny, względnie zal<łócający

spokój wspóŁnie s zkafic ów,

prowadzenie należytej gospodarki lokalami mieszkalnymi, użytkowymi,

nadzór nad prowadzonymi odczltami wodomierzy, podzielników c. o. itp.,

analiza zuĘ cia wody zimnej i elektryczności,

współpraca z sekcją rozliczania mędiów,

zgłaszanie potrzeb remontowych,
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wystawianie i rczficzanie zlecęń do DziŃu wykonawstwa własnego,

dokonYwańe przedmiarów i obmiarów robót w zasobach podległych Administracji
w celu PrzYgotowania kosztorysów ptzęz pracowników merytorycznie
odpowiedzialnych,

PrzYgotowywanie do roznoszenia korespondencji do lokatorów i właścicieli (fakfury
salda, uchwały, rczliczenia c. o., zawiadomienia a zębraniach wspólnot iĘ.)
nadzor nad prawidłowym i terminowlłrn roznoszeniem korespondencji do najemców
i właścicieli ,

Prowadzenie wszelkiej lvysyłki korespondencji wychodzącej z Administracji
(Prowadzenię dziennika korespondencji, adresowarrie kopert, prowadzenie ksiązek
nadawczYch, ewidencji znaczków pocżowych, przekazanie wysyłki firmie
doręczeniowej i poczcie)

przyjmowanie wpłat za lokale mieszkalne ,uzytkowe od lokatorów i właścicieli
sPorządzenie raportów dziennych wpłat gotówki i przekazywanie gotówki osobię

odpowiedzialnej za odprowadzenie jej do banku.

Ptzestrzegatie przepisów Ustawy o ochronie praw lokatoróW mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego / tekst jednolity z 06.12.2013 r. Dz.I]. z 2014,
poz.Il} /,

nadzór w zakresie prawidłowej działalności wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych

będącYch w zarządzie ZGM, w oparciu o Ustawę o własności lokali /tekst jednolity

z 08.08.2000 r. Dz. U. nr 80, poz.903 zpoźn. zmjanarni l,

współpraca z zarządami i członkami wspólnot Mieszkaniowych,

PrzYgotowywanie i udziń w zebraniach wspólnot mieszkaniowych i Rad osiedli,
prawidłowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,

nadzór nad realizacją uchwał właścicięli,

Ścisła współpraca z Sekcjami, Biurem Windykacji i Dzińem prawnym, w celu

PoPrawienia ŚciągalnoŚci zaległych zaliczek wrroszonych przez właścicieli lokali
mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych,

oPracowYwanie i kierowanie wniosków do Działu Prawnego w stosunku do
właŚcicieli użytkujących mieszkania w sposób naganny, względnie zal<łócający spokój

współmieszkańcow,

informowanie zainteresowanych najemców wykupem mieszkan będących własnością
Gminy,
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opracowywarrie matęńałów i wzorów dokumentacji na zebrania wspólnot,

przygotowywanie rocznych projektów planów dla działalności wspólnot

mieszkaniolvych przyldzialeZarządówWspólnot, woparciu oprzeglądy techniczne

budynków i rzeczywiste potrzeby remontowe,

przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania

wspólnot (instnrkcji, regulaminów wspólnot, regulaminów rozliczarńamediów iĘ,)

zńatwiarie skarg i wniosków współwłaścicieli wspólnot mieszkaniowych

prowadzenie ewidencji budynków, lokali właścicieli wę wspólnotach

mieszkaniowych, bieżącaich aktualizacj a,

przygotowanie wewnętrznych aktów wykonawczych dotyczącychzadńzvłtaganychz

zar ządzaniem wspó lnotami,

przygotowanie dokumentacji technicznej (i jęj formalna ocena) niezbędnej do

dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na remont i usfugi przy udzińe Zarządow

Wspólnot,

uczestnictwo w przejmowaniu i przekazywlaniu nieruchomości,

przygotowywanie treści uchwał zgodnie z wnioskami w tej sprawie,

prowadzenie dokument acJi doty czącej zebrńwspólnot mieszkaniowych,

terminowe spor ządzanie sprawozdawczości,

prowadzenie zródłowej dokumentacji płacowej dla pracowników zatrudnionych na

stanowi skach roboczych,

organizowanie pracy zgodnie zprzepisarti BHP ip,poż,

20. sER\ilIS EKSPLOATACYJNY

symbol ESE

Do główny ch zadń na|eży :

przyjmowanie ńęcenna remonty i usuwanie bieżących awarii z Administracji

Domów Mieszkalnych nr 1 i 2,

przyjmowanie zgłoszeiawarii dotyczących sieci wodociągowo _kana|izacyjnęj,

centralnego ogrzewania, gazow€l,elektrycmej od Administracj i Domów

Mieszkalnych nr ! i2,
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prawidłowe prowadzenie rejestru zgłoszeńawarii i remontów zgłoszonychptzez

Administrację Domów Mieszkalnych nr 1 i2 w administrowanych budynkach

/z odnotowaniem sposobu realaacjil,

przydzielartie prac konserwatorom otaz dozór nad ich terminowym i prawidłowym

wykonaniem,

nadzorowanie sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej,kanalizacyj nej

centralnego ogrzewania, gazowej i elektrycznej,

bezpoŚredni nadzot nad pracami remontowymi na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

centralnego ogrzewarńa, gazowej i elektrycznej oraz zleconymi z zewnątrz Zakładu,

sporządzańe obmiarów robót zleconych do§czącychsieci wodociągowej, gazowej,

kanalizacyj nej, elekĘ cznej,

ustalanie harmonogramów dyżurów konserwatorów Serwisu Eksploatacyjnego

i Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 i2 zuwzględnieniem dyżurów domowych,

prowadzenie kontrolek konserwatorów,

terminowe i prawidłowe sporządzańe kart pracy pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotnic zy ch z uwzględnieniem rozli częńarobót wykonanych na

wspólnotach mieszkaniowych,

wystawianie zapotrzebowań do Działu Logistyki na materiały dlapotrzeb Serwisu

Eksploatacyjnego,

prowadzenie kartotek przeglądów elektronarzędzi,

prowadzenie kartotek odzieżory ch,

kontrola i prowadzenie kart badan okresowych konserwatorów oraz ksipeczek

narzędziowych,

organizowanie pracy zgodnie z przepisami BHP i p. poz.

/
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Rozdział IV
postanowienia końcowe

1.

2.

J-

4.

Wszystkich pracowników ZakJńuobowiązuje przestrzegańe postanowień zavlaftych

w niniejsąrm regulaminie oraz rzetelnę wykonywanie obowiązków sfuzbowych.

Pracownicy nowo przyjmowani, rwalńani przenoszeni na inne starrowiska pracy oruz

materialnie odpowiedzialni zobowiwań są do protokolarnego przyjęciallń przekazańa

całości spraw i akt od swojego poprzednika, względnie swojemu następcy.

Regulamin niniejszy stanowi podstawę do opracowania zakresów czynności

i odpowiedzialności pracownik ów Zal<ładu.

Zmianaregulaminu następuje wĘbie właściwym do jego ustalenia.
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