
ZARZĄDZENIE NR W.120.11.2018
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. 
zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przesmykach stanowiącym załącznik do 
zarządzenia Nr 34/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
w Przesmykach z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 15 otrzymuje brzmienie:Do zakresu działania należy w szczególności:

1) Referatu Finansowego – gospodarka finansowa Urzędu i jednostek organizacyjnych, księgowość 
budżetowa i podatkowa, realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy, wymiar i windykacja podatków 
i opłat; 

2) Urzędu Stanu Cywilnego - rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, 
ewidencja ludności, sprawy kadrowe pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz 
prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych;

3) Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – inwestycje i zadania remontowe gminy i rad sołeckich; 
zamówienia publiczne; utrzymanie infrastruktury technicznej wsi; ochrona przeciwpożarowa, gospodarka 
odpadami, prowadzenie archiwum zakładowego;

4) Samodzielne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska - 
zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska oraz pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych;

5) Samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjnych i kadrowych – sprawy organizacyjne Urzędu, 
prowadzenie sekretariatu Wójta Gminy, oraz organizacja wyborów;

6) Samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych – sprawy obsługi 
Rady Gminy i jednostek pomocniczych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, sprawy kultury, 
sportu, ochrony zdrowia oraz wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi;

7) Samodzielnego stanowiska pracy ds. pozyskiwania środków unijnych - przygotowywanie wniosków 
aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych programów, oraz 
zarządzanie projektami realizowanymi z udziałem pozyskanych środków;

8) Samodzielnego stanowiska pracy ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji 
i promocji Gminy - sprawy dotyczące E-Sołectwa, funkcjonowania sprzętu komputerowego 
i oprogramowań oraz promocja multimedialna gminy oraz prowadzenie BIP-u oraz obsługa LCK;

9) Samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego – 
prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu oraz realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego;

10) Wieloosobowego stanowiska pracy ds. konserwacji samochodów i sprzętu strażackiego - utrzymanie 
w sprawności samochody i sprzęt strażacki;

11) Woźnej – utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy;

12) Konserwatora – nadzór na piecami centralnego ogrzewania, sprawy gospodarcze lokali gminnych, 
utrzymanie porządku i czystości na ulicach, przystankach.

2. § 20 otrzymuje brzmienie:Zadania na stanowisku pracy ds. operacji księgowych i spraw 
finansowych:

1) prowadzenie ewidencji i gospodarki drukami ścisłego zarachowania,

2) prowadzenie rejestru weksli,

3) prowadzenie rejestru i wystawianie rachunków, faktur VAT,
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4) prowadzenie spraw w zakresie VAT,

5) prowadzenie rozrachunków analitycznych do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 
dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie windykacji tych należności,

6) prowadzenie spraw związanych z częściowym zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

7) przygotowanie dokumentów do rozliczenia funduszu sołeckiego

8) prowadzone rozliczenia zużycia paliwa dla samochodów osobowych, innych samochodów stanowiących 
własność Gminy oraz innego sprzętu,

9) załatwianie indywidualnych spraw w zakresie odraczania terminów płatności, umarzania zaległości 
podatkowych oraz innych zaległych należności,

10) rozkładania na raty oraz umarzania odsetek za zwłokę, przygotowywanie projektów decyzji,

11) księgowanie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

12) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

13) przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „FnK”.

3. § 21 otrzymuje brzmienie:Zadania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: 

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:

a) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

b) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

c) wydawanie zaświadczeń i wypisów z akt stanu cywilnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami,

d) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stanu cywilnego,

2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dowodach osobistych,

3) organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców,

4) udzielanie informacji o dokumentach tożsamości dla osób uprawnionych,

5) realizacja zadań wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przypisanych do wykonania gminie,

6) inspirowanie i koordynowanie działań wynikających z prorodzinnej polityki Gminy,

7) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, prowadzenie postępowań przygotowywanie projektów 
decyzji w sprawach spornych o zameldowanie lub wymeldowanie,

8) współdziałanie z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do 
realizacji jego zadań ustawowych oraz z Rządowym Centrum Informatycznym, Centralnym Biurem 
Adresowym, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w sprawach ewidencji ludności,

9) prowadzenie aktualnego rejestru wyborców z terenu Gminy,

10) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i ochroną informacji niejawnych (kancelaria materiałów 
niejawnych),

11) prowadzenie spraw pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy związanych 
z ich zatrudnianiem, awansowaniem, nagradzaniem, zwalnianiem,

12) ewidencja pracowników urzędu oraz instytucji kultury, prowadzenie ich akt osobowych,

13) sprawy dot. wypłaty wynagrodzeń pracowników oraz zgłaszania pracowników do ZUS,

14) koordynowanie przestrzegania regulaminu pracy.

15) sprawy emerytalno-rentowe i socjalne pracowników,

16) szkolenia, dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

17) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
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18) przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „USC”

4. § 23 otrzymuje brzmienie:Zadania na stanowisku pracy ds. zamówień publicznych: 

1) przygotowywanie i dokumentowanie postępowań udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami 
Prawa zamówień publicznych na zadania realizowane przez Gminę,

2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w tym:

a) przygotowanie projektów uchwał oraz projektu planu gospodarki odpadami i ich aktualizacja,

b) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań 
i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,

c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
przygotowywanie projektów zezwoleń na świadczenie usług,

d) prowadzenie postępowań dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług 
z uprawnionym podmiotem,

e) monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę 
(zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych, 
prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych 
obowiązków wynikających z umowy).

f) współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki odpadami z wyłączeniem spraw związanych z wdrożeniem 
i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

3) współdziałanie w zakresie realizacji inwestycji gminnych i prac remontowych,

4) prowadzenie ewidencji budynków i obiektów gminnych, książek gminnych obiektów budowlanych zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego,

5) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodów osobowych (Honda, Polonez ATU), 
samochodów ciężarowych i strażackich oraz innego sprzętu,

6) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w związku z realizacją zadań z ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej,

7) obsługa kserokopiarki i stała troska o jej odpowiednie funkcjonowanie,

8) opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji prowadzonych zadań,

9) przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „GKIZp

5. § 24 otrzymuje brzmienie:Zadania na stanowisku pracy ds. gospodarki komunalnej: 

1) prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach określonych przepisami 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego i kartograficzne i wywłaszczaniu 
nieruchomości, a w tym zatwierdzania podziałów i rozgraniczania nieruchomości,

2) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, 
ustalania i regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy i ujawniania tego 
prawa w księgach wieczystych Gminy,

3) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego gminy, jego stanu własności, administrowanie tj. 
przekazywanie niektórych nieruchomości gminnych radom sołeckim i nadzór nad wykorzystywaniem 
zgodnym z przeznaczeniem, najem, dzierżawy, sprzedaż mienia komunalnego,

4) gospodarka mieszkaniowa gminnych mieszkań i lokali użytkowych, a w szczególności: organizacja 
procedury wynajmowania i przygotowywanie projektów umów najmu,

5) prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych i wojennych oraz mogił wojennych,

6) oznaczanie nieruchomości i prowadzenie aktualnego rejestru numeracji porządkowej nieruchomości we 
wsiach, nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom,

7) współpraca z urzędem statystycznym w zakresie numeracji porządkowej posesji w celach statystycznych,
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8) prowadzenie spraw w zakresie zadań Gminy wynikających z ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym,

9) prowadzenie spraw dot. ochrony przyrody i zabytków, w tym opracowywanie zezwoleń na usuwanie drzew 
i krzewów,

10) prowadzenie archiwum zakładowego,

11) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych  w zakresie przygotowywania projektów uchwał 
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

12) obsługa kserokopiarki i stała troska o jej odpowiednie funkcjonowanie,

13) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

14) Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „GKIGk”

6. § 21 otrzymuje brzmienie:Zadania na stanowisku pracy ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania 
kryzysowego: 

1) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu, w tym codzienne przyjmowanie i wysyłka korespondencji 
biurowej,

2) udzielanie informacji oraz pomocy w załatwianiu spraw w relacji obywatel –urząd,

3) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, a w 
szczególności współpraca ze służbą weterynaryjną w tym zakresie oraz podejmowanie prawem 
przypisanych działań w przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej na terenie gminy,

4) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,

5) współdziałanie z odpowiednimi służbami rolnymi i bankowymi w zakresie przyznawania dotacji na 
popieranie produkcji rolnej,

6) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo łowieckie,

7) współdziałanie ze spółkami wodnymi,

8) pomoc rolnikom w załatwianiu spraw emerytalno-rentowych i innych świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego rolników i ich rodzin,

9) pomocy rolnikom w załatwianiu spraw związanych z integracją unijną, oraz wprowadzaniem w życie 
unijnych praw i obowiązków dot. rolnictwa,

10) realizacja spraw z zakresu szacowanie szkód w rolnictwie, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi,

11) Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach 
w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych absolwentów,

12) współpraca z nadleśnictwem i powiatowymi służbami w zakresie prawidłowej gospodarki leśnej w lasach 
niepaństwowych, realizacja zadań zalesienia gruntów porolnych,

11) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

12) realizacja zadań obronnych,

13) realizacja spraw w zakresie zadań obrony cywilnej,

14) realizacja spraw w zakresie zarządzania kryzysowego,

15) opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji akcji kurierskiej oraz innej dokumentacji 
(planów, programów, instrukcji np. stałego dyżuru,) wynikającej z realizacji zadań obronnych, obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego.

16) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

17) przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „KOZk".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018r.

 

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski
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