ZARZĄDZENIE Nr 18/2016
Wójta Gminy Zadzim
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędowi Gminy w Zadzimiu.
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) zarządza się co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120/2015 Wójta
Gminy Zadzim z dnia 03.11.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi
Gminy w Zadzimiu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 skreśla się pkt 7 ;
2) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:
1) pełnienie obowiązków głównego księgowego budżetu gminy;
2) pełnienie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości gminy;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym;
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych;
6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań
pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
7) opracowanie projektu budżetu gminy na dany rok kalendarzowy;
8) dokonywanie analizy wykonania budżetu Gminy i bieżące informowanie Wójta o stopniu jego
realizacji;
9) nadzorowanie obiegu dokumentów finansowo – księgowych;
10) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie opłat, podatków, opłaty skarbowej, opłaty
administracyjnej i prawidłowości dokumentowania czynności mających wpływ na powstanie
zobowiązań i należności pieniężnych;
11) pełnienie nadzoru nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
12) kontrola umów w sprawach dostaw, robót i usług oraz kontrola realizacji tych umów pod
względem finansowym;
13) opracowanie projektów instrukcji finansowych prawem przewidzianych;
14) współdziałanie w sporządzeniu sprawozdawczości budżetowej z innymi stanowiskami
finansowo – księgowymi, kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych i innymi
uprawnionymi podmiotami;
15) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
16) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości
i finansów publicznych;
17) pełnienie nadzoru nad:
a) prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw,
b) właściwym przygotowaniem pism, decyzji, umów i projektów aktów prawnych,
c) przestrzeganiem tajemnicy służbowej;
18) zapewnienie należytej organizacji pracy i nadzór nad realizacją zadań w Referacie;
19) kierowanie działalnością referatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Wójta;
20) ocena pracowników w referacie”.

3) w § 16 skreśla się pkt 1 do pkt 11;
4) § 36 otrzymuje brzmienie: „ § 36. Do zadań podinspektora ds. księgowości budżetowej Urzędu
Gminy należy w szczególności:
1) zastępowanie Skarbnika Gminy;
2) dekretowanie i kwalifikowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
budżetową;
3) prowadzenie księgowości komputerowej na kontach syntetycznych w zakresie dochodów
i wydatków budżetowych i pozabudżetowych;
4) dokonywanie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami robót i usług;
5) sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych
(czeki, polecenia przelewu, dowody wpłat);
6) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
7) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy;
8) dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno – prawnych;
9) opracowywanie jednostkowych sprawozdań z wykonania budżetu Urzędu Gminy;
10) księgowanie projektów operacyjnych Kapitał Ludzki;
11) prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem grupowym pracowników;
12) prowadzenie kartotek pożyczek, pobranych przez byłych pracowników oraz emerytów
i rencistów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych „.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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