
ZARZĄDZENIE NR W.120.7.2020 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 25 maja 2020 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 (t.j. Dz.U. 2020 r. 
poz. 713) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przesmykach stanowiącym załącznik do 
zarządzenia Nr W.120.16.2018 z dnia 29 października 2018r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędowi Gminy w Przesmykach z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania i działania Urzędu, a w szczególności: 

1) organizuje pracę Urzędu, czuwa nad właściwym jego funkcjonowaniem oraz usprawnia jego 
działalność, 

2) podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta, 

3) wykonuje wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem 
stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta, 

4) koordynuje działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizuje ich współpracę, 

5) zapewnia prawidłową obsługę interesantów oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym i terminowym 
załatwianiem spraw interesantów, 

6) analizuje na bieżąco sytuację kadrową w Urzędzie oraz nadzoruje system rekrutacji nowych 
pracowników, 

7) sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez 
pracowników, 

8) przygotowuje projekty zmian w organizacji Urzędu oraz nadzoruje ich wdrażanie, 

9) nadzoruje przygotowanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy, 

10) sprawuje nadzór nad przygotowaniem pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta 
i Rady, 

11) kontroluje i koordynuje działania w zakresie skarg, wniosków i petycji, 

12) bierze udział w sesjach Rady i komisjach Rady, 

13) nadzoruje realizację uchwał Rady i wniosków komisji, 

14) sprawuje nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, 

15) koordynuje realizacje obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, 

16) koordynuje prace związane z przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów, 

17) koordynuje działania związane z prowadzeniem przez gminę placówek oświatowych, współpraca 
z dyrektorami zespołów szkół w zakresie realizacji zadań organizacyjnych i finansowych, 

18) analiza pod względem prawnym i finansowym arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli 
i przygotowywanie ich do zatwierdzenia przez Wójta Gminy na dany rok, 

19) prowadzi rejestr zarządzeń Wójta, 

20) nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania skarg, wniosków 
i petycji, 

21) zapewnienia prawidłowy obieg dokumentów, w tym dekretacja korespondencji przychodzącej, 

22) na bieżąco ocenia wykonywaną pracę przez pracowników Urzędu, 
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23) przyjmuje ustne oświadczenie woli spadkodawcy, 

24) współdziała z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu, 

25) pełni funkcje rzecznika prasowego Urzędu, 

26) wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz wynikające z poleceń lub upoważnień 
Wójta. 

2.  Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „S”. 

3.  Sekretarz nadzoruje prowadzenie i realizację zadań Urzędu w zakresie: 

1) obsługi Rady, 

2) organizacji Urzędu, 

3) spraw kadrowych, 

4) spraw oświatowych, 

5) działalności gospodarczej, 

6) promocji Gminy, 

7) prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, 

8) zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

9) ochrony środowiska, 

10) gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej, 

11) archiwum zakładowego 

12) ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości.”. 

2. § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. 1. W skład struktury Urzędu wchodzą: 

1) Zastępca Wójta Gminy, 

2) Sekretarz Gminy, 

3) Skarbnik Gminy, 

4) Referat Finansowy w skład, którego wchodzą: 

a) kierownik referatu, którym jest Skarbnik, 

b) stanowisko pracy ds. księgowości oraz płac, 

c) stanowisko pracy ds. księgowości Urzędu Gminy, 

d) stanowisko pracy ds. księgowości jednostek obsługiwanych, 

e) stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, 

f) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, 

5) Urząd Stanu Cywilnego – Zastępca Kierownika USC, 

6) Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w skład, którego wchodzą: 

a)  kierownik referatu, 

b)  stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, 

c)  stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej, 

7) Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty i gospodarki odpadami, 

8) Samodzielne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska, 

9) Samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków unijnych, 

10) Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i ochrony danych osobowych, 
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11) Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i promocji Gminy, 

12) Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych, 

13) Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyzacji oraz obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji, 

14) Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego, 

15) Pomoc administracyjna, 

16) Woźna, 

17) Konserwator/robotnik gospodarczy.”. 

3. W § 19 ust. 1 skreśla się pkt. 2, 3, 4 i 7, a pkt 5 oraz ust. 2 otrzymują brzmienie: 

„5)  przygotowywanie dokumentów związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników Urzędu 
Gminy, jednostek obsługiwanych i Samorządowych instytucji kultury, a w szczególności: 

a)  kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę wypłat z osobowego funduszu płac oraz 
zgłaszanie pracowników do ZUS, 

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). 

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracowników na stanowiskach 
pracy ds. księgowości Urzędu Gminy oraz ds. księgowości jednostek obsługiwanych.”. 

4. W § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracowników na stanowiskach pracy 
ds. księgowości oraz płac oraz ds. księgowości jednostek obsługiwanych.”. 

5. Dodaje się § 20a w brzmieniu: 

„§ 20a. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. księgowości jednostek obsługiwanych: 

1) realizacja zadań głównego księgowego jednostek obsługiwanych, 

2) sporządzanie projektów planów finansowych budżetu gminy w ramach działu Oświata 
i Edukacyjna opieka wychowawcza, 

3) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych, 

4) przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania 
środkami przez dyrektorów, 

5) analiza prawidłowości naliczeń środków finansowych w ramach subwencji oświatowej, 

6) przygotowywanie i składanie wniosków do MEN o dodatkowe środki finansowe na rzecz oświaty, 

7) przyjmowanie faktur i rachunków jednostek obsługiwanych, realizacja rozliczeń i przelewów, 

8) wypłata świadczeń socjalnych dla uczniów oraz dofinansowania dla pracodawców z tytułu 
kształcenia młodocianych pracowników, 

9) bieżąca analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji dyrektorów jednostek 
obsługiwanych, 

10) wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 
i finansowych i ich zgodności z budżetem, 

11) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych zadań. 

2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracowników na stanowiskach 
pracy ds. oświaty i gospodarki odpadami oraz ds. księgowości oraz płac w zakresie przygotowywania 
dokumentów związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników. 

3. Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu "FnKjo"”. 
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6. § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. księgowości podatkowej: 

1)  prowadzenie księgowości podatków i opłat oraz należności z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

2)  rozliczanie sołtysów/inkasentów z zainkasowanych kwot podatków oraz opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,, 

3)  prowadzenie postępowania egzekucyjnego należności podatkowych oraz z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym terminowe wystawianie upomnień i tytułów 
wykonawczych, prowadzenie ich ewidencji i aktualizacja, 

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

5)  naliczanie sołtysom/inkasentom należnej prowizji, 

6)  wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych, 

7)  współpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatków i opłat 

8)  opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.”. 

7. W § 23 ust. 1 dodaje się pkt. 10a w brzmieniu: 

„10a) pełni funkcje pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,”oraz w ust. 2 skreśla się słowa: 
„oraz ds. kadr i ochrony danych osobowych”. 

8. W § 25 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 25. 1. 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, w tym obsługa 
jednostek obsługiwanych, 

2)  zarządzanie kontem na Platformie Elektronicznego Fakturowania, 

3)  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)  kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami, 

g)  współpraca ze stanowiskiem ds. oświaty i gospodarki odpadami. 

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

5)  prowadzenie spraw dot. ochrony przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów, 

6)  prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo energetyczne, 

7)  przygotowanie niezbędnej dokumentacji w związku z realizacją zadań z ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, 
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8)  obsługa kserokopiarki i stała troska o jej odpowiednie funkcjonowanie, 

9)  opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji prowadzonych zadań, 

2.  Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracowników na stanowiskach 
pracy ds. gospodarki komunalnej oraz ds. oświaty i gospodarki odpadami w zakresie gospodarki 
odpadami.”. 

9. W § 26 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) prowadzenie spraw dot. ochrony przyrody i zabytków, z wyłączeniem spraw w zakresie usuwania 
drzew i krzewów,”. 

10. § 27 otrzymuje brzmienie: 

„§ 27. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. oświaty i gospodarki odpadami: 

1)  prowadzenie spraw ogólnych dot. pracowników jednostek oświatowych, w tym 
przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników, 

2)  rozliczanie stołówek zbiorowego żywienia oraz przedszkoli, 

3)  prowadzenie aktualnej ewidencji i inwentaryzacji materiałowej zespołów szkół, 

4)  prowadzenie spraw z zakresu wydatkowania funduszu socjalnego i mieszkaniowego 
nauczycieli i pracowników administracji i obsługi jednostek oraz funduszu zdrowotnego dla 
nauczycieli, 

5)  prowadzenie zbiorów baz danych oświatowych zgodnie z ustawą o systemie informacji 
oświatowej i przygotowywanie raportów zbiorczych, 

6)  prowadzenie spraw dot. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów 
młodocianych, 

7)  prowadzenie spraw dot. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Przesmyki, 

8)  monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież 
oraz prowadzenie czynności administracyjnych z zakresu kontroli realizacji obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki na wniosek dyrektorów szkół, 

9)  organizowanie dowożenia uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, 

10)  obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi, 

11)  utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, 

12)  przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

13)  prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 
komunalnych na terenie Gminy Przesmyki, 

14)  realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby 
związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, 

15)  współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych, 

16)  sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, 

2.  Przy znakowaniu spraw należy używać symbolu "OGO"”. 

11. W § 28 ust. 1 skreśla się pkt. 3 oraz zmienia się brzmienie ust. 2: 

„2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracowników na stanowiskach pracy 
ds. pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami oraz ds. kadr i ochrony danych 
osobowych.”. 

12. W § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy ds. 
organizacyjnych i promocji Gminy.”. 

13. W § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 31. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i promocji Gminy: 

1) organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz petycji, 

2) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do wójta gminy i urzędu oraz 
czuwanie nad terminowością udzielania na nie odpowiedzi, 

3) umieszczanie odwzorowań cyfrowych petycji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz 
aktualizowanie tej informacji o dane dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia 
petycji, 

4) prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, 

5) organizacja Urzędu Gminy, a w tym: 

a) ustalanie treści, zamawianie, ewidencja pieczęci urzędowych, 

b) prenumerata aktów prawnych i czasopism, 

c) zaopatrzenie Urzędu w materiały kancelaryjno-biurowe, druki i formularze oraz urządzenia 
kancelaryjno-techniczne, czuwanie nad racjonalnym wykorzystywaniem materiałów biurowych, 

6) prowadzenie sekretariatu Wójta Gminy, 

7) tworzenie projektów zarządzeń Wójta Gminy w edytorze aktów prawnych oraz publikacja 
zarządzeń w BIP, 

8) gromadzenie zbioru przepisów akt prawa miejscowego i zbioru akt prawnych ogłaszanych 
w dziennikach ustaw i monitorach, oraz udostępniania ich do publicznego wglądu w siedzibie 
Urzędu, 

9) prowadzenie ewidencji dokumentacji statutowo - regulaminowej Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych, 

10) ogłaszanie w dzienniku urzędowym województwa – akt prawa miejscowego, 

11) prowadzenie książki kontroli, 

12) prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw, 

13) prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami, 

14) prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem Gminy w związkach, stowarzyszeniach 
i spółkach oraz związanej z realizacją porozumień Gminy z organami administracji rządowej 
i samorządowej, 

15) prace społeczne wykonywane przez skazanych, 

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

17) prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy z wykorzystaniem techniki komputerowej 
(prezentacja multimedialna, plakaty, ulotki, informatory itp.), 

18) realizacja zadań Koordynatora ds. dostępności, 

19) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych zadań.”. 

14. W § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 33. 1. Zadania na stanowisku pracy ds. informatyzacji oraz obsługi Lokalnego Centrum 
Kompetencji:  

1)  prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, 

2)  prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych, 
współdziałanie z autorami oprogramowań, 
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3)  upowszechnianie Internetu w gminie – prowadzenie wszystkich spraw związanych 
z funkcjonowaniem infrastruktury internetowej w Gminie, 

4)  prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, 

6)  zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, 

7)  pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, 

8)  zapewnienie dostępu do nowoczesnej techniki komputerowej, 

9)  udostępnianie oraz pomoc w uzyskiwaniu informacji zawartych w Internecie, 

10)  obsługa Lokalnego Centrum Kompetencji 

11)  świadczenie usług w zakresie: kopiowania i kserowania, przekazywania informacji faksem lub 
pocztą elektroniczną, drukowania, skanowania, obróbki graficznej itp., 

12)  sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.”. 

15. W § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zastępowanie i wykonywanie czynności podczas nieobecności pracownika na samodzielnym 
stanowisku pracy ds. informatyzacji oraz obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji.”. 

16. Dodaje się § 34a w brzmieniu: 

„§ 34a. 1. Zadania na stanowisku pracy pomoc administracyjna: 

1) pomoc w przygotowywaniu i zdawaniu dokumentów do archiwum zakładowego i Archiwum 
Państwowego, 

2) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń, 

3) pomoc przy wysyłce korespondencji na pocztę, 

4) przygotowywanie pism oraz opracowywanie dokumentów na różnych stanowiskach pracy, 

5) odbieranie telefonów i przekazywanie informacji dzwoniącym, kierowanie rozmów do 
odpowiednich pracowników, 

6) pomoc przy świadczonych usługach w zakresie kopiowania, skanowania, wysyłania faxem 
dokumentów, 

7) przyjmowanie interesantów, udzielanie im informacji oraz kierowanie ich do właściwej komórki 
organizacyjnej.”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 

 

  
 

Wójt Gminy Przesmyki 
 
 

Andrzej Skolimowski 
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