Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"
Opis stanowisk pracowników
1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD
powołany przez Zarz d Stowarzyszenia.
2. Na wniosek Prezesa/Dyrektora ds. koordynacji pracy biura i organów LGD Zarz d zatrudnia
pozostałych pracowników, okre la ich kompetencje oraz czas pracy i wynagrodzenie.
3. Powołanie Prezesa/Dyrektora ds. koordynacji pracy biura i organów LGD i zatrudnienie innych
pracowników jest zgodne z „Procedur rekrutacji pracowników” stanowi c odr bne opracowanie,
które okre la wymagania konieczne i po dane w odniesieniu do kandydatów do pracy w Biurze,
pozwalaj ce na zatrudnienie osób gwarantuj cych profesjonaln obsług Władz Stowarzyszenia,
interesantów Biura oraz zapewniaj ce efektywne i sprawne wykonywanie zada Stowarzyszenia.
4. Pozostałymi pracownikami Biura podległymi Prezesowi/Dyrektorowi ds. koordynacji pracy
biura i organów LGD mog

by : kierownik biura, asystent ds. administracyjno-biurowych,

ksi gowa oraz w miar potrzeb inni specjali ci.
Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD
Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD sprawuje piecz nad maj tkiem
i sprawami Stowarzyszenia w ramach jego umocowania oraz spełnia swoje obowi zki ze
staranno ci

wymagan

w obrocie gospodarczo - finansowym przy

cisłym przestrzeganiu

przepisów prawa oraz postanowie statutu, uchwał Władz Stowarzyszenia. Prezes/Dyrektor ds.
koordynacji pracy biura i organów LGD przy wykonywaniu swoich zada

działa w imieniu

Zarz du. Odpowiada za prawidłowe zarz dzanie biurem oraz sprawami Stowarzyszenia - w ramach
posiadanych uprawnie tj.:
− prowadzenie bie cych spraw Stowarzyszenia,
− realizacja uchwał Zarz du,
− kierowania prac i nadzór nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami
− dokonywanie okresowych ocen przebiegu wykonania dochodów i wydatków,
− opracowywanie programów i planów w zakresie zada nale cych do biura,
− opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2023,
− współpraca z Rad i branie udziału w jej posiedzeniach,
− rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach nale cych do wła ciwo ci biura,
− rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków członków LGD,
− usprawnianie organizacji i form pracy biura oraz podejmowanie działa
usprawnienia pracy LGD,

na rzecz

− inicjowanie oraz organizowanie szkole pracowników biura,
− prowadzenie działalno ci wydawniczej,
− koordynowanie prac zwi zanych z działalno ci Lokalnej Grupy Działania oraz składaniem
Zarz dowi informacji z realizacji planów ekonomicznych,
− udział w ró nego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczysto ciach zwi zanych
z działalno ci Stowarzyszenia,
− utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Lokalnej Grupy Działania i Partnerami
Stowarzyszenia,
− dokonywanie okresowego pomiaru jako ci udzielonego doradztwa,
− dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników.
− udział w programowaniu, planowaniu i nadzorowaniu inwestycji i remontów,
− realizacja innych zada okre lonych przez Zarz d.
Obowi zki pracownicze:
− znajomo

przepisów prawa unijnego w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji

programów unijnych,
− wykonywanie pracy sumiennie i starannie,
− przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, a tak e przepisów
przeciwpo arowych,
− przestrzeganie postanowie ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie powierzonych
obowi zków merytorycznych, jak i przepisów innych aktów prawnych dotycz cych
Stowarzyszenia,
− dbanie o dobro Stowarzyszenia, chronienie mienia oraz zachowywanie w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazi pracodawc na szkod ,
− branie udziału w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Kierownik biura LGD
Kierownik biura podlega słu bowo Prezesowi/Dyrektorowi ds. koordynacji pracy biura i organów
LGD, koordynuje prac

biura LGD oraz ma nadzór nad pracownikami. Do obowi zków

Kierownika biura LGD nale y:
− organizacja i udział w posiedzeniach Zarz du LGD,
− realizacja uchwał Zarz du,
− prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i mo liwo ci otrzymania
dofinansowania w ramach LSR,
− prowadzenie doradztwa dla beneficjentów dot. wst pnej oceny napływaj cych do biura

LGD wniosków w ramach ogłaszanych naborów/konkursów,
− organizowanie informacji i promocji
− organizacja wykonywania zada

biura, wynikaj cych z przepisów prawa, zarz dze

i polece Prezesa, uchwał Zarz du i Walnego Zebrania Członków LGD,
− opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023,
− przygotowywanie dla potrzeb Zarz du oraz w celu przedło enia Walnemu Zebraniu
Członków projektów sprawozda , analiz i bie cych informacji, w tym zwi zanych
z udzielonym przez biuro LGD doradztwem,
− współpraca z Rad LGD w zakresie zapewnienia jej niezb dnych informacji słu cych
realizacji zada Rady,
− rozpatrywanie i załatwianie, w porozumieniu z Prezesem i Zarz dem interpelacji
i wniosków członków LGD, przygotowywanie w tym wzgl dzie projektów stosownych
odpowiedzi,
− przedkładanie Zarz dowi propozycji zmian w Statucie i Regulaminie, wynikaj cych
z bie cych zmian przepisów prawnych,
− podejmowanie działa na rzecz usprawnienia pracy LGD,
− zapewnienie przestrzegania postanowie

Regulaminu Pracy Biura, a w szczególno ci

przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpiecze stwa i higieny pracy oraz o ochronie
przeciwpo arowej,
− dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników.
− pobudzanie aktywno ci lokalnej społeczno ci oraz współpracy lokalnej i mi dzysektorowej,
− realizacja innych działa okre lonych przez Zarz d nie uj tych w zakresie obowi zków, a
wynikaj cych z bie cych potrzeb Stowarzyszenia zwi zanych z realizacj

zada

statutowych.
Obowi zki pracownicze:
− znajomo

przepisów prawa unijnego w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji

programów unijnych,
−

wykonywanie pracy sumiennie i starannie,

− przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, a tak e przepisów
przeciwpo arowych,
− przestrzeganie postanowie ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie powierzonych
obowi zków merytorycznych, jak i przepisów innych aktów prawnych dotycz cych
Lokalnej Grupy Działania,
− dbanie o dobro Stowarzyszenia, chronienie mienia oraz zachowywanie w tajemnicy

informacji, których ujawnienie mogłoby narazi pracodawc na szkod ,
− przestrzeganie zasad współ ycia społecznego.
Asystent ds. administracyjno-biurowych
Asystent ds. administracyjno-biurowych podlega słu bowo Prezesowi/Dyrektorowi ds. koordynacji
pracy biura i organom LGD i odpowiedzialny jest m.in.: za kompleksow obsług potencjalnych
beneficjentów. Do obowi zków asystenta ds. administracyjno-biurowych nale y w szczególno ci:
− podejmowanie działa

dotycz cych pozyskiwania

rodków pomocowych ze

ródeł

krajowych i zagranicznych,
− przygotowanie i wyst powanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania

rodków

pomocowych z Unii Europejskiej,
− opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023,
− inicjowanie udziału LGD w otwartych konkursach i programach celem ubiegania si
o dotacje z funduszy pomocowych,
− prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i mo liwo ci otrzymania
dofinansowania w ramach LSR,
− prowadzenie doradztwa dla beneficjentów dot. wst pnej oceny napływaj cych do biura
LGD wniosków w ramach ogłaszanych naborów/konkursów,
− ewidencja umów o dofinansowanie przedsiewzi
− organizacja szkole

ze rodków europejskich,

i seminariów dotycz cych pozyskiwania

rodków i tworzenia

projektów,
−

pozyskiwanie
przedsi wzi

i

zarz dzanie

informacj

o

nowych

mo liwo ciach

finansowania

ze ródeł zewn trznych,

− prowadzenie bie cej pracy biura,
− przyjmowanie i obsługa klientów biura,
−

obsługa korespondencji,

− aktualizacja strony internetowej
−

organizowanie informacji i promocji,

− przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych do programów i funduszy,
− prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura Stowarzyszenia.

Obowi zki pracownicze:
− znajomo

przepisów prawa unijnego w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji

programów unijnych,
− wykonywanie pracy sumiennie i starannie,
− przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, a tak e przepisów
przeciwpo arowych,
− przestrzeganie postanowie ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie powierzonych
obowi zków merytorycznych, jak i przepisów innych aktów prawnych dotycz cych
Lokalnej Grupy Działania,
− dbanie o dobro Stowarzyszenia, chronienie mienia oraz zachowywanie w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazi pracodawc na szkod ,
− branie udziału w szkoleniach organizowanych przez LGD,
− przestrzeganie zasad współ ycia społecznego.
Ksi gowy
Ksi gowy podlega słu bowo Prezesowi/Dyrektorowi ds. koordynacji pracy biura i jest
zobowi zany

do

prowadzenia

ksi gowo ci

Stowarzyszenia,

według

zasad

okre lonych

w stosownych przepisach o gospodarce finansowej i rachunkowo ci. Ksi gowy Biura jest
odpowiedzialny za prawidłowe i bie ce prowadzenie ksi gowo ci oraz sprawozdawczo ci
finansowej, terminowe dokonywanie rozlicze

finansowych zgodnie z obowi zuj cymi w tym

zakresie przepisami prawa i nale yt realizacj nast puj cych zada :
1) organizacja i prowadzenie obsługi ksi gowej.
2) ewidencjonowanie i rozliczanie delegacji podró y słu bowych.
3) sprawdzanie dokumentów ksi gowych pod wzgl dem formalno-rachunkowym.
4) prowadzenie, na podstawie dowodów ksi gowych, ksi g rachunkowych, ujmuj cych zapisy
zdarze w porz dku chronologicznym i systematycznym, w tym m.in.:
− dekretowanie dowodów ksi gowych, kwalifikowanie do poszczególnych składników
aktywów, pasywów, przychodów, kosztów, zysków czy strat,
− prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej, weryfikacja sald na kontach i ustalanie
ich prawidłowo ci,
5) okresowe ustalanie i sprawdzanie drog inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
6) naliczanie wynagrodze pracowników,
7) sporz dzanie przelewów ROR z tytułu wypłat wynagrodze

pracowników, składek ZUS

i podatku,
8) sporz dzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
9) regulowanie zobowi za wobec dostawców,
10) sporz dzanie sprawozda finansowych i bilansów,

11) przygotowywanie i składanie wniosków o płatno ,
12) przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych do programów i funduszy,
13) Opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023,
14) realizacja innych działa okre lonych przez Prezesa/Dyrektora ds. koordynacji pracy biura i
organów LGD oraz kierownika biura, nie uj tych w zakresie obowi zków, a wynikaj cych z
bie cych potrzeb Stowarzyszenia zwi zanych z realizacj zada statutowych.
Obowi zki pracownicze:
− znajomo

przepisów prawa unijnego w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji

programów unijnych,
− wykonywanie pracy sumiennie i starannie,
− przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, a tak e przepisów
przeciwpo arowych,
− przestrzeganie postanowie ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie powierzonych
obowi zków merytorycznych, jak i przepisów innych aktów prawnych dotycz cych
Lokalnej Grupy Działania,
− dbanie o dobro Stowarzyszenia, chronienie mienia oraz zachowywanie w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazi pracodawc na szkod ,
− branie udziału w szkoleniach organizowanych przez LGD,
przestrzeganie zasad współ ycia społecznego.

