
ZARZĄDZENIE NR W.120.4.2017
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 4 kwietnia 2017 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. § 12 otrzymuje brzmienie:W skład Urzędu Gminy wchodzą: 

1. Zastępca Wójta Gminy,

2. Sekretarz Gminy

3. Skarbnik Gminy

4. Urząd Stanu Cywilnego – Zastępca Kierownika  USC

5. Referat Finansowy w skład, którego wchodzą:

1) kierownik referatu, którym jest skarbnik gminy

2) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej,

3) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

4) stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat,

5) stanowisko pracy ds. operacji księgowych i spraw finansowych

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

1) kierownik referatu prowadzący jednocześnie sprawy inwestycji,

2) stanowisko pracy ds. zamówień publicznych

3) stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej

7. Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami

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

9. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych.

10. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych.

11. Samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków unijnych.

12. Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji oraz 
promocji Gminy

13. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego.

14. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Konserwacji samochodów i sprzętu strażackiego.

15. Woźna.

16. Konserwator/ robotnik gospodarczy.

2. § 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; 
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2) Urzędu Stanu Cywilnego - rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, 
ewidencja ludności 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;

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, 
sprawy kadrowe pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, organizacja wyborów 
oraz prowadzenie archiwum zakładowego;

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.

3. § 17 otrzymuje brzmienie:Zadania na stanowisku pracy ds. księgowości budżetowej

1) księgowanie dokumentów budżetu Gminy oraz jednostki Urząd Gminy,

2) 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),

3) prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników,

4) opracowywanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw

5) przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „FnKb”.

4. § 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) prowadzenie spraw w zakresie VAT,
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5) naliczanie należności (czynsz i inne opłaty) z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 
prowadzenie ewidencji i 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”.

5. § 29 otrzymuje brzmienie:Zadania na stanowisku pracy ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego 
Centrum Kompetencji oraz promocji Gminy: 

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

2) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych. Współdziałanie 
z autorami oprogramowań,

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

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 przy znakowaniu spraw należy 
używać symbolu „IPG”

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia  2017 roku.
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