
ZARZĄDZENIE NR W.120.12.2014
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 30 września 2014 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. z 2013r. poz. 594) 
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. W § 17 skreśla się ppkt. 2 i 3.

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,

4) naliczanie należności (czynsz i inne opłaty) z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzenie 
ewidencji i windykacji tych należności,

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

6) przygotowanie dokumentów do rozliczenia funduszu sołeckiego

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

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

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

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

11) przygotowywanie dokumentów związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, a w 
szczególności:

a) kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę wypłat z osobowego funduszu płac,

b) prowadzenie kart wynagrodzeń,

c) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

d) dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym,

e) sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych (PIT),

12) prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników,

13) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.
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