
ZAL4CZNIK NR1
do Zarz^dzenia Nr 67.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

R E G U L A M I N
Organizacyjny Urzedu Gminy Waganiec

Waganiec - grudzien 2015 r.



I. Postanowienia ogolne:

§1
Regulamin Organizacyjny Urz^du Gminy Waganiec zwany dalej ,,Regulaminem" okresla:
1. Zakres dziatania i zadania Urz?du Gminy Waganiec, zwanego dalej ,,Urz?dem".
2. Organizacj? Urz^du.
3. Zasady funkcjonowania Urz^du.
4. Podzial zadari i kompetencji kierownictwa Urz^du.
5. Podzial zadan i kompetencji referatow, samodzielnych stanowisk pracy oraz komorek

organizacyjnych.

§ 2
1. Urza^d jest wyodr?bniona^jednostka^budzetowa_, ktorej dochody i wydatki w calosci sâ

obj^te budzetem Gminy.
2. Urza^d jest pracodawca^ dla zatrudnionych w nim pracownikow.
3. Siedziba Urz^du znajduje si? w Wagaricu, ulica Dworcowa 11.

II. Zakres dzialania i zadania Urz^du:

§3
1. Urzaji stanowi aparat pomocniczy Wojta Gminy.
2. Do zakresu dzialania Urz?du nalezy zapewnienie warunkow nalezytego wykonywania

zadan spoczywaja^cych na Gminie:
1) wlasnych, okreslonych ustawami, Statutem Gminy i uchwalami Rady Gminy,
2) zleconych z zakresu administracji rza^dowej, przekazanych Gminie na mocy ogolnie

obowiqzuja^cych przepisow prawa,
3) wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rza^dowej oraz

jednostkami samorz^du terytorialnego,
4) wynikaj^cych z przepisow szczegolnych.

§4
1. Do zadan Urz^du nalezy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadan

i kompetencji.
2. W szczegolnosci do zadan Urze^du nalezy:

1) przygotowywanie materialow niezb^dnych do podejmowania uchwal, wydawania
decyzji, postanowien i innych aktow z zakresu administracji publicznej oraz
podejmowania innych czynnosci prawnych przez organy Gminy,

2) wykonywanie na podstawie udzielonych upowaznien czynnosci faktycznych
wchodz^cych w zakres zadan Gminy,

3) zapewnienie organom Gminy mozliwosci przyjmowania, rozpatrywania oraz
zalatwiania skarg i wnioskow,

4) przygotowywanie projektow i wykonywanie budzetu Gminy, przygotowywanie
i wykonywanie innych aktow organow Gminy,

5) realizacja innych obowia^zkow i uprawnien wynikaja^cych z przepisow prawa oraz
uchwal i zarzqdzen organow Gminy,

6) zapewnienie warunkow organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzen jej
komisji oraz innych organow funkcjonujqeych w strukturze Gminy,

7) prowadzenie zbioru przepisow gminnych dost^pnego do powszechnego wgla^du w
siedzibie Urz^du,



8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiajzuj^cymi w tym zakresie
przepisami prawa, a w szczegolnosci:

a) przyjmowanie, rozdziat, przekazywanie i wysylanie korespondencji,
b) prowadzenie wewn^trznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwow,
e) realizacja obowiajzkow i uprawnien sluz^cych Urz^dowi, jako Pracodawcy zgodnie z

obowi^zuja^cymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

III. Struktura organizacyjna Urzfdu:

§5
Struktur^ organizacyjna^ Urz^du tworzaj

1. Kierownictwo Urz^du:
1) Wojt Gminy.
2) Zast^pca Wojta Gminy.
3) Sekretarz Gminy.
4) Skarbnik Gminy (Glowny Ksi^gowy) - kierownik referatu finansowo - ksi?gowego.
5) Kierownik Urz^du Stanu Cywilnego
6) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

2. Referaty, samodzielne stanowiska pracy, pemomocnicy Wojta:
2.1. Referat finansowo - ksi?gowy:

- stanowisko ds. ksi^gowosci budzetowej,

stanowisko ds. finansowych 1,

stanowisko ds. finansowych 2,

- stanowisko ds. poboru podatkow i opiat,

- stanowisko ds. wymiaru podatkow i oplat

stanowisko ds. obslugi kasy,

2.2. Referat gospodarki komunalnej:
zast^pca kierownika referatu gospodarki komunalnej

stanowisko ds. gospodarki komunalnej,

stanowisko ds. rolnictwa i ochrony srodowiska,

stanowisko ds. zamowien publicznych i pozyskiwania zewn^trznych srodkow

finansowych,

stanowisko ds. budownictwa i drog,

stanowisko ds. gospodarki odpadami,

- wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji uj^cia wody i oczyszczalni sciekow,

stanowiska nie urz^dnicze.

2.3. Samodzielne stanowiska pracy:



- Kierownik USC

zast^pca kierownika USC,

stanowisko ds. obrony cywilnej i zarza^dzania kryzysowego,

stanowisko ds. ewidencji ludnosci, wydawania dowodow osobistych i spraw

wojskowych,

- stanowisko ds. kadr i ewidencji dziaialnosci gospodarczej,

stanowisko ds. obsiugi informatycznej,

sekretariat gminy st. ds. obsiugi Rady Gminy i jej organow oraz spraw

organizacyjnych Urz^du Gminy w Wagancu,

stanowisko ds. archiwum,

animator zaj^c sportowych - instruktor sportu - nie urz^dnicze,

stanowisko gospodarcze - nie urz^dnicze.

2.4. Pelnomocnicy Wqjta
- pehiomocnik ds. Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii, Przemocy

w Rodzinie i Patologii Spolecznej,

pemomocnik ds. informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,

pehiomocnik ds. przeciwdzialania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartosci

maja/tku pochodza^cego z nielegalnych zrodel.

§6

1. Kierownik Urz^du moze tworzyc inne komorki organizacyjne.

2. Podzialu referatow i rownorz^dnych komorek organizacyjnych na stanowiska pracy

dokonuje Wqjt Zarzajizeniem wewn^trznym.

3. Podzialu zadan pomi^dzy stanowiska pracy dokonuje Kierownik Urz^du.

IV. Zasady funkcjonowania Urz^du:

§7
Urza^d dziala wedlug nast^puja^cych zasad:
1) praworz^dnosci,
2) sluzebnosci wobec spolecznosci lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) kontroli wewn^trznej,
6) wzajemnego wspoldzialania.

§8
Pracownicy Urze^du w wykonywaniu swoich obowia^zkow i zadan Urz^du dzialaja^
na podstawie i w granicach prawa oraz zobowia^zani s^ do scislego jego przestrzegania.



Pracownicy Urz?du w wykonywaniu zadari Urz?du i swoich obowiajzkow sâ  zobowiajzani
sluzyc Gminie i Panstwu.

§9
1. Gospodarowanie srodkami rzeczowymi odbywa si? w sposob racjonalny, celowy i

oszcz?dny, z uwzgl?dnieniem zasady szczegolnej starannosci w zarza^dzaniu mieniem.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane sq.po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z

przepisami ustawy prawo zamowien publicznych i zarza^dzeniem wewn?trznym wqjta.

§10
1. Jednoosobowe kierownictwo polega na wydawaniu poleceri sluzbowych i sluzbowym

podporza^dkowaniu, podziale czynnosci na pracownikow oraz ich indywidualnej
odpowiedzialnosci za wykonanie powierzonych zadan.

2. Urz?dem kieruje Wojt przy pomocy Zast?pcy Wqjta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, ktorzy
ponosza^ odpowiedzialnosc przed Wojtem za realizacj? swoich zadan.

3. Kierownicy poszczegolnych Referatow kieruja^ i zarza^dzaja^nimi w sposob zapewniaja^cy
realizacj? ich zadan. Ponosz^za to odpowiedzialnosc przed Wojtem.

4. Samodzielne stanowiska pracy realizuj^ przydzielone im zadania i ponoszq. za nie
odpowiedzialnosc przed Wojtem i Zast^pca^ Wojta zgodnie ze strukturq. organizacyjnq.
Urz^du.

§11
1. Referaty i samodzielne stanowiska pracy realizujq. zadania wynikaja^ce z przepisow prawa

i niniejszego regulaminu w zakresie ich wlasciwosci rzeczowej.
2. Referaty sâ  zobowiqzane do wspoldzialania z pozostalymi komorkami organizacyjnymi

Urz^du, w szczegolnosci w zakresie wymiany informacji i wzajemnej konsultacji.
3. Do wspolnych zadan referatow, poszczegolnych stanowisk pracy i innych jednostek

organizacyjnych naleza^w szczegolnosci:
1) koordynowanie i stymulowanie procesow rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy,
2) dbalosc o wykonywanie zadan publicznych oraz o srodki publiczne z uwzgl^dnieniem

interesow panstwa oraz indywidualnych interesow obywateli,
3) zapewnienie wlasciwej i terminowej realizacji zadan wlasnych, zleconych

i powierzonych,
4) wspoldzialanie z organami samorza_dowymi i organizacjami spolecznymi dzialaja^cymi

na terenie gminy,
5) wspoldzialanie z organami rza^dowej administracji ogolnej, z samorza,dem

wojewodztwa i samorzajiem powiatowym,
6) rozpatrywanie wg wlasciwosci skarg, wnioskow i interpelacji,
7) opracowywanie propozycji do projektow wieloletnich i rocznych programow rozwoju

gminy w zakresie swojego dzialania,
8) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdan,
9) zapewnienie sprawnej obslugi obywateli, umiej?tnosc wlasciwego kontaktowania

si? z mieszkancami,
10) sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidlowosci bezposredniemu przelozonemu,
ll)bieza^ce doksztalcanie si? w zakresie znajomosci przepisow prawnych i wzajemne

informowanie si? o zmianach,
12) opracowywanie projektow uchwal Rady i Zarz^dzeh Wojta oraz ich wykonywanie.



§12
Zakresy dzialania i zadania Wqjta Gminy, Zast^pcy Wqjta Gminy, Sekretarza Gminy,
Skarbnika Gminy, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, referatow, samodzielnych
stanowisk i pelnomocnikow:

1. Wojt Gminy:

Do kompetencji Wojta nale/a ob tmia /k i i uprawnienia wynikaj^ce z ustaw
w szczegolnosci:

1) Kierowanie biez^cymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnajrz.

2) Prowadzenie gospodarki finansowej gminy.

3) Podejmowanie czynnosci w sprawach niecierpi^cych zwloki, zwia^zanych
z bezposrednim zagrozeniem interesu publicznego.

4) Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

5) Podejmowanie innych decyzji naleza^cych do kompetencji urz^du i podpisywanie pism
i dokumentow wychodza^cych na zewnajrz urz^du.

6) Oglaszanie uchwal rady gminy, w tym uchwal budzetowych i sprawozdari
z wykonania budzetu oraz przedkladanie uchwal wojewodzie i regionalnej izbie
obrachunkowej.

7) Wykonywanie uchwal rady gminy.

8) Odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz skladanie w tych sprawach wnioskow i propozycji radzie gminy.

9) Zalatwianie wnioskow i interpelacji radnych.

10) Gospodarowanie funduszem plac i innymi funduszami urz^du.

11) Wykonywanie uprawnien zwierzchnika sluzbowego w stosunku do pracownikow
urz^du oraz kierownikow jednostek organizacyjnych.

12) Podejmowanie i inicjowanie dzialan w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
ktore nie sâ  zastrzezone na rzecz innych podmiotow.

13) Upowaznianie pracownikow urz^du do podejmowania w swoim imieniu decyzji.

14)Ustalanie zakresow czynnosci i odpowiedzialnosci pracownikom urz^du.

15) Wykonywanie zadan szefa obrony cywilnej.

16) Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku kl^sk zywiolowych i katastrof.

17)Nadzorowanie realizacji zadan zleconych z zakresu administracji rzqxiowej w ramach
gminy i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji.

18) Pelnienie zadan wynikaja^cych z ustawy o ochronie danych osobowych.

19) Skladanie radzie gminy okresowych sprawozdan z realizacji dzialalnosci wqjta gminy.

20) Podejmowanie decyzji majajkowych dotycza^cych zwyklego zarza^du mieniem gminy.

21)Odpowiedzialnosc materialna za przekazane skladniki majajkowe uj^te w ksi^gach
inwentarzowych.



2. Zastepca Wojta Gminy:

Do kompetencji Zast^pcy Wojta Gminy nalezy w szczegolnosci:
1) Koordynowanie organizacji pracy i dziaian biura (urz^du) podejmowanych przez

poszczegolne komorki organizacyjne.

2) Koordynowanie bieza^cej pracy urz^du gminy, w tym okreslanie zadan
merytorycznych podleglych komorek organizacyjnych.

3) Koordynowanie wspoldziaiania w zakresie wykonywanych kompetencji z rada^ gminy,
wojtem, skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi oraz jednostkami organizacyjnymi
gminy.

4) Koordynowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego zalatwiania spraw
obywateli.

5) Koordynowanie skutecznego sposobu publikacji przepisow prawa miejscowego
(przepisow gminnych), koniecznej w tym wzgl?dzie dokumentacji oraz wszelkich
informacji o charakterze publicznym na terenie gminy.

6) Dekretowanie korespondencji przychodza^cej/ wpiywaj^cej.

7) Inicjowanie i tworzenie warunkow do podnoszenia kwalifikacji pracownikow
samorza^dowych.

8) Zapewnienie obslugi prawnej urz^du gminy.

9) Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
wymaganych zaswiadczen i poswiadczen urz^dowych (wedtug posiadanych
upowaznien).

10) Koordynowanie spraw kadrowych pracownikow, a szczegolnie spraw zwi^zanych z
ich zatrudnieniem, przenoszeniem, zwalnianiem, po uzgodnieniu z wojtem.

11) Koordynowanie kompletowania dokumentow i sporza^dzania wnioskow o renty i
emerytury dla pracownikow.

12) Koordynowanie realizacji decyzji w sprawach placowych, w tym nagrod
jubileuszowych oraz dodatkow funkcyjnych i stazowych oraz innych nagrod
przysluguja^cych pracownikom.

13) Kontrola dyscypliny pracy.

14) Koordynowanie gospodarki etatami, po uzgodnieniu z wojtem.

15) Koordynowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.

16) Koordynowanie pianowania, organizowania, kontroli wewnejxznej i zewnejrznej, w
tym kontroli zarza^dczej.

17) Koordynowanie organizowania i prowadzenia kontroli sprawdzaja^cej oraz
sprawowanie nadzoru nad wdrazaniem wnioskow i zaleceri pokontrolnych.

18) Koordynowanie dziaian zwia^zanych z pozyskiwaniem srodkow finansowych ze zrodel
zewn^trznych, w tym funduszy unijnych.

19) Zapewnienie prawidlowych warunkow przyjmowania interesantow oraz aktualnej
informacji na budynku urze^du gminy dotycza^cej:

1. Czasu pracy urze_du gminy,

2. Dni i godzin przyjmowania interesantow w sprawach skarg i wnioskow przez wojta.



20) Zastepowanie wqjta w czasie jego nieobecnosci lub w razie wynikni^cia innych
przyczyn uniemozliwiaja^cych pelnienie przez niego obowia^zkow we wszystkich
sprawach z wyjajtkiem podpisywania zarza^dzen.

21)Nadzorowanie i koordynacja przygotowywania sesji rady gminy, w tym materialow
dla radnych.

22) Przyjmowanie interesantow w sprawach skarg i wnioskow.

23) Rozpatrywanie skarg na podleglych pracownikow.

24) Wykonywanie innych prac (zadah) zleconych przez przelozonego (wojta) lub z jego
upowaznienia.

3. Sekretarz Gminy:

Do kompetencji Sekretarza Gminy nalezy w szczegolnosci:
1) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz^du, organizacja pracy

i koordynacja dzialari podejmowanych przez komorki organizacyjne
Urz^du.

2) Nadzor nad wlasciwym stosowaniem procedur administracyjnych
oraz instrukcji kancelaryjnej.

3) Nadzorowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego zalatwiania
spraw obywateli.

4) Nadzor nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.
5) Sprawy doskonalenia kadr i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

pracownikow.
6) Koordynacja i organizewanie wykonania zadan zwia^zanych z wyborami,

referendami i spisami.
7) Przyjmowanie ustnych oswiadczeri woli spadkodawcy na podstawie

art. 951 § 1 kodeksu cywilnego.
8) Prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wojta Gminy Waganiec

w trybie art. 33 ust. 4 o samorza^dzie gminnym.
9) Aktywne uczestnictwo w sporza^dzaniu wnioskow na dofinansowanie zadan

samorzajiowych.
10)Profesjonalne i niezwloczne zatatwianie zleconych przez przelozonych spraw klientow

gminy,
11) Wspotpraca z odpowiednimi sluzbami w zakresie kl^sk zywiolowych,
12) Realizowanie wnioskow i zalecen pokontrolnych.
13)Opracowywanie projektow, planow realizacji przedsi^wzi^c gospodarczych i budzetu

gminy oraz sprawozdawczosci w zakresie pelnionych obowiajzkow.
14)Podejmowanie dziatan na rzecz poprawienia funkcjonowania podleglego dzialu przez

usprawnienie organizacji, metod i form pracy.
15)Ustalanie zakresow czynnosci, zasad post^powania dyscyplinarnego, oceny okresowej

pracownikow.
16) Nadzor nad przestrzeganiem przez podleglych pracownikow przepisow bhp

i prawa pracy oraz prowadzenie podstawowych szkolen z zakresu bhp i ppoz.
17) Wykonywanie innych prac wymagaja^cych niezwlocznego zalatwienia, zleconych

przez Wojta lub jego Zast^pc^.
18) Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej oraz wewn^trznych regulacji w obiegu pism i

dokumentacji finansowo - ksi^gowej.
19) Przestrzeganie przepisow ustawy prawo zamowieh publicznych.



20) Wykonywanie zadan okreslonych w organizacji dzialalnosci kontrolnej, w tym w
sposobie realizacji kontroli zarza^dczej.

4. Skarbnik Gminy:

Do kompetencji Skarbnika Gminy nalezy w szczegolnosci:
1) Zapewnienie bilansowania potrzeb gminy dochodami wlasnymi i zasilaj^cymi.
2) Analiza wykorzystania budzetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budzecie w celu

racjonalnego dysponowania srodkami.
3) Nadzor obslugi kasowej.
4) Proponowanie wysokosci podatkow i oplat lokalnych.
5) Prowadzenie spraw funduszy celowych, opracowywanie planow.
6) Opracowywanie sprawozdan z wykonania planu finansowego.
7) Wspolpraca z izbami obrachunkowymi i urz^dami skarbowymi.
8) Opracowywanie projektu budzetu gminy.
9) Wykonywanie obowiajzkow giownego ksi?gowego Urz^du Gminy.
10) Przygotowywanie informacji dla potrzeb Rady Gminy, Wojta w zakresie projektu

budzetu i jego realizacji.
11) Analizowanie wnioskow o dokonanie zmian w budzecie.
12) Czuwanie nad zachowaniem rownowagi budzetowej.
13) Sporz^dzanie bilansow i sprawozdan finansowych.
14) Nadzor nad prawidlowa^ rachunkowoscia^ podatkowa^.
15) Kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie pracy podleglych pracownikow i ponoszenie

odpowiedzialnosci za wyniki tej pracy.
16) Przygotowanie projektow szczegolowego podziaiu czynnosci dla podleglych

pracownikow i przedlozenie ich Wojtowi do akceptacji.
17) Podpisywanie projektow, decyzji, postanowien, sprawozdan, analiz itp. opracowywanych

przez podleglych pracownikow, w granicach upowaznienia ze strony Wojta.
18)Inicjowanie i podejmowanie przedsi?wzi?c organizacyjnych na rzecz poprawy

efektywnosci wykorzystania srodkow budzetowych oraz pozyskiwania dodatkowych
wplywow budzetowych.

19) Dokonywanie okresowych ocen realizacji zadan zawartych w budzecie.
20) Przygotowywanie projektow aktow prawnych Wojta oraz projektow uchwal i innych

materialow wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej komisji (przy pomocy Radcy
Prawnego).

21) Wspoldzialanie z organami kontroli i organami scigania.
22) Rozpatrywanie skarg, wnioskow i listow wniesionych do Wojta w zakresie spraw

finansowo-budzetowych gminy.
23) Prowadzenie kontroli wewn^trznej, w tym rowniez jednostek organizacyjnych w zakresie

gospodarki finansowej.
24) Nadzor nad terminowym zalatwianiem spraw interesantow zgodnie z KPA.
25) Wykonywanie na polecenie Wojta innych prac nie uj?tych w niniejszym zakresie, a

wymagaj^cych niezwlocznego zalatwienia.
26) Systematyczne samoksztalcenie w zakresie zagadnien merytorycznych oraz znajomosci

przepisow prawnych dotycza^cych zakresu obowia^zkow.
27) Podejmowanie dzialan na rzecz poprawy funkcjonowania Urz?du Gminy przez

usprawnienie organizacji, metod, form pracy.
28) Przygotowywanie i przekazywanie administratorowi BIP w formie elektronicznej

powszechnie dost^pnych informacji b^da^cych w zakresie obowi^zkow.
29)Realizacja wnioskow i zaleceh pokontrolnych.



30) Prowadzenie rachunkowosci jednostek.
31) Wykonywanie dyspozycji srodkami pieni^znymi.
32) Dokonywania wst?pnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokumentow dotycza^cych

operacji gospodarczych i finansowych.
33) Wykony wanie zadari okreslonych w organizacji dzialalnosci kontrolnej, w tym w

sposobie realizacji kontroli zarza^dczej.

5. Referat Finansowo - Ksiegowy:

5.1. Stanowisko ds. ksifgowosci budzetowej.

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Prowadzenie ksi^gowosci syntetycznej i analitycznej.
2) Biez^ce analizowanie poprawnosci zapisow na poszczegolnych kontach, ich uzgadnianie.
3) Ewidencjonowanie ,,zaangazowania wydatkow budzetowych".
4) Prowadzenie ewidencji pozabudzetowej.
5) Dekretowanie dokumentow ksi^gowych.
6) Wystawianie ,,Polecen ksi^gowania", ,,Not ksi?gowych".
7) Sprawdzanie ,,Raportow kasowych".
8) Weryfikacja ,,Wzajemnych rozliczen".
9) Wspoldziaianie ze stanowiskami ds. wymiaru oraz poboru podatkow i oplat w celu

uzgodnienia kwot pozyskanych wplywow podatkowych.
10) Sporza^dzanie zestawien zobowia^zan na koniec okresu sprawozdawczego.
11) Wspoldziaianie z pracownikami odpowiedzialnymi za pobor oplat z zakresu

odprowadzania sciekow oraz poboru wody w celu uzgodnienia kwot osia_gnie_tych
dochodow.

12)Przekazywanie na konto Kujawsko-Pomorskiego Urz?du Wojewodzkiego w terminach
okreslonych stosownymi przepisami dochodow uzyskanych w trakcie realizacji zadan
zleconych.

13)Przygotowywanie projektu dotycza_cego zmian wielkosci dochodow i wydatkow
budzetowych.

14) Przygotowywanie materialow do opracowania budzetu gminy.
15) Windykacja naleznosci budzetowych.
16)Rozliczanie kosztow podrozy sluzbowych oraz prowadzenie ,,ewidencji przebiegu

pojazdu".
17) Prowadzenie ewidencji dla celow podatku od towarow i uslug, bieza^ce skladanie

deklaracji oraz odprowadzanie podatku naleznego na konto Urz^du Skarbowego.
18) Przygotowywanie analiz dotycza^cych wielkosci dochodow i wydatkow budzetowych.
19) Przy goto wanie informacji, analiz niezb^dnych do sporzq.dzenia okreslonych odr^bnymi

przepisami sprawozdan finansowych i budzetowych.
20) Realizacja polecen przelewow w systemic GUI.
21) Zastejjstwo w czasie nieobecnosci Skarbnika Gminy bez prawa podejmowania decyzji.

5.2. Stanowisko ds. finansowych 1.

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Prowadzenie ksi^gowosci syntetycznej i analitycznej.
2) Bieza^ce analizowanie poprawnosci zapisow na poszczegolnych kontach, ich uzgadnianie.
3) Ewidencjono wanie ,,zaangazowania wydatkow budzetowych".
4) Prowadzenie ewidencji pozabudzetowej.
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5) Wyodr^bnianie wydatkow strukturalnych z ogolu wydatkow oraz ich ewidencjonowanie
wraz ze sporzajizaniem sprawozdan z tego zakresu.

6) Sporza^dzanie miesi^cznych ,,zestawien obrotow i said".
7) Zapisywanie na nosniku komputerowym dziennikow obrotow oraz ksi^gi glownej (wykaz

obrotow kont syntetycznych i analitycznych).
8) Ewidencja ,,wzajemnych wylqczeri".
9) Prowadzenie ewidencji dochodow i wydatkow budzetowych wg. paragrafow klasyfikacji

budzetowej.
10) Sporza^dzanie okreslonych odr^bnymi przepisami sprawozdan jednostkowych o symbolu

Rb.
11) Wyst^po wanie do kontrahentow o potwierdzenie salda, sporza^dzanie protokolow

weryfikacji aktywow i pasywow.
12)Dokonywanie odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych wraz z przekazaniem

srodkow na wyodr^bniony rachunek bankowy.
13) Rozliczanie kosztow ..srodkow trwalych w budowie (inwestycji)".
14) Ewidencja wydatkow w ramach Funduszu Soleckiego z podzialem na poszczegolne

solectwa, sporzajizanie sprawozdan finansowych z tego zakresu, przekazywanie
Wojewodzie informacji o wysokosci przypadaja^cych danym solectwom srodkow oraz
sporza^dzanie wniosku o cz^sciowy zwrot poniesionych wydatkow.

15) Przekazywanie na konta osobiste wynagrodzen oraz innych kwot otrzymywanych
w zwiajzku z zatrudnieniem, wynagrodzeniem bezosobowym oraz dietami.

16) Wspoldzialanie ze stanowiskami ds. wymiaru oraz poboru podatkow i optat w celu
uzgodnienia kwot pozyskanych wplywow podatkowych.

17) Wspotdzialanie z pracownikami odpowiedzialnymi za pobor oplat z zakresu
odprowadzania sciekow oraz poboru wody w celu uzgodnienia kwot osia^gni^tych
dochodow.

18)Ustalanie wysokosci skutkow udzielonych ulg i zwolnien, obnizenia gornych stawek
podatkow oraz skutkow decyzji wydanych przez organ podatkowy, wykazywanych
w kwartalnych sprawozdaniach Rb.

19) Przygotowywanie materialow do opracowania budzetu gminy.
20) Przygotowywanie analiz dotycz^cych wielkosci dochodow i wydatkow budzetowych.
21) Przygotowy wanie informacji, analiz niezb^dnych do sporza^dzenia okreslonych odr^bnymi

przepisami sprawozdan finansowych i budzetowych.
22) Realizacja wnioskow i zaleceri pokontrolnych.

5.3. Stanowisko ds. finansowych 2.

Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:
1) Kontrola pod wzgl^dem rachunkowym przedktadanych faktur, rachunkow, weryfikacja

i przygotowanie do podpisu przez Skarbnika Gminy oraz zatwierdzenia przez Wqjta.
2) Sporzajizanie polecen przelewow (poza wynagrodzeniami osobistymi pracownikow oraz

innymi kwotami otrzymywanymi w zwiajzku z zatrudnieniem, wynagrodzeniem
bezosobowym oraz dietami).

3) Sporzajizanie list ptac dla pracownikow Urz^du Gminy.
4) Naliczanie kwot z tytulu wynagrodzen bezosobowych, z tytulu zainkasowanych kwot

zobowiajzan podatkowych i innych naleznosci.
5) Naliczanie ryczaltow za jazdy lokalne oraz diet dla radnych, soltysow i itp.
6) Sporza^dzanie ,,Polecenia ksi^gowania" w zakresie naliczonych plac i skladek od nich

naleznych.
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