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ZARZADZENIE Nr 14812016
WÓJTA GMINY LELÓW
z dnia 5 grudnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Gminy Lelów

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelów zarządza:

1.

W Zarządzeniu Wójta Gminy Lelów Nr 23/2075 z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lelów, zmienionym

Zarządzeniem Nr 176/2015 Wójta Gminy Lelów z dnia 31 grudnia 2015 r.

zmieniającym Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

oraz Zarządzeniem Nr 48/2076 Wójta Gminy Lelów z dnia 9 maja 2016 r.

zmieniającym Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Lelów wprowadza się zmianę:

1) W 17 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2.Z zakresu spraw finansowo — księgowych obsługiwanych jednostek

1) prowadzenie dokumentacji finansowo — księgowej obsługiwanych jednostek,

2) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej, prowadzeniu księgowości syntetycznej,

3) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno — rachunkowym,

4) sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników obsługiwanych

jednostek,
5) opracowywanie na wniosek dyrektora jednostki obsługiwanej planów finansowych i jego

zmian,
6) sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny budżetowej przez obsługiwane jednostki,

7) potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem

Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych

zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w obsługiwanych

jednostkach oraz dokonywanie rocznego rozliczenia,

8) zgłaszanie zleceniobiorców do ZUS,
9) prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją,

10) obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego,

71) naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługiwanych

jednostek,
72) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych

pracowników, obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na wniosek pracownika,

13) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i GUS dla obsługiwanych

jednostek,
14) rozliczanie podróży służbowych,
15) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac

obsługiwanych jednostek,
16) obsługa funduszu świadczeń socjalnych obsługiwanych jednostek,

77) obsługa PKZP obsługiwanych jednostek,



2) Dodaje się 31a w brzmieniu
31a Obieg dokumentów oraz zakres odpowiedzialności z zakresu wspólnej

obsługi jednostek budżetowych
1. Obieg dokumentów obejmuje drogę od momentu ich sporządzenia w jednostkach

obsługiwanych albo wpływu do sekretariatu jednostek obsługiwanych aż do momentu ich
zaksięgowania w Urzędzie Gminy.

2. W związku z tym, że obsługę finansowo-księgową jednostek obsługiwanych prowadzi
Urząd Gminy, obieg dokumentów dotyczący zakupu towaru lub usług jest następujący:
1) w sekretariacie jednostek obsługiwanych, dokument jest rejestrowany w rejestrze

rachunków, wskazana zostaje klasyfikacja budżetowa środków,
z których ma być zrealizowany wydatek oraz celowość zakupu, czy zakup jest
wydatkiem strukturalnym. W przypadku zakupu środka trwałego lub wyposażenia
dodatkowo umieszcza się na dokumencie informację o jego lokalizacji. Tak
przygotowane dokumenty zatwierdza dyrektor jednostki obsługiwanej, ponosząc
jednocześnie za nie odpowiedzialność merytoryczną, następnie przekazuje
do Referatu Finansowego za potwierdzeniem odbioru.

2) na podstawie podanych przez dyrektorów jednostek obsługiwanych informacji,
uprawniony pracownik Urzędu Gminy sporządza stosowne dokumenty księgowe.
Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym otrzymane z jednostek
obsługiwanych dokumenty. O wszelkich nieprawidłowościach w przedłożonych
dokumentach Skarbnik Gminy informuje niezwłocznie dyrektora jednostki
obsługiwanej w formie pisemnej. W przypadku, gdy dyrektor jednostki obsługiwanej
nie wyrazi zgody na propozycję zmian, obowiązującą i obligatoryjną pozostaje
dyspozycja dyrektora jednostki obsługiwanej

3. Złożenie podpisu przez Skarbnika Gminy (kontrasygnaty) na dokumencie, obok podpisu
pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że:
1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników

oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem,
2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności

i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji,
3) posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji

gospodarczej,
4) stwierdził formalno — rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji,
5) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

4. Skarbnik Gminy w razie ujawnienia:
1) nieprawidłowości formalno-rachunkowych dokumentu zwraca dyrektorowi jednostki

obsługiwanej w celu ich usunięcia,
2) nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym została ujęta nielegalna operacja

gospodarcza lub zobowiązanie nie mające pokrycia w budżecie,
z wyjątkiem wypadków dopuszczonych w przepisach, odmawia jego podpisania,
powiadamiając o tym niezwłocznie, pisemnie dyrektora jednostki obsługiwanej.

5. Za prawidłową realizację obiegu dokumentów do momentu przekazania ich do Referatu
Finansowego Urzędu Gminy odpowiada dyrektor jednostki obsługiwanej.

6. Za dotrzymanie terminów oraz rzetelność przekazywanych dokumentów przed
Skarbnikiem Gminy odpowiada dyrektor jednostki obsługiwanej.



7. W ramach realizacji zadań wynikających z niniejszego porozumienia Skarbnik Gminy

jest zobowiązany do:
1) bieżącego informowania dyrektorów jednostek obsługiwanych o wszelkich zmianach

prawnych w zakresie prowadzonej obsługi jednostek obsługiwanych oraz

za przekazanie dyrektorom jednostek obsługiwanych informacji dotyczącej

sprawozdawczości budżetowej i statystycznej w odpowiednich przewidzianych

prawem terminach,
2) załatwianie spraw związanych z założeniem właściwych kont bankowych,

3) zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty,

8. Do obowiązków Skarbnika Gminy, wynikających z art. 54 ustawy z dnia 17 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zm.) należy:

1) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów

w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia

i prawidłowe prowadzenie księgowości,
2) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, rachunkowych

i sprawozdań finansowych,
3) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i majątkową jednostek

obsługiwanych,
4) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez

dyrektorów jednostek obsługiwanych,
5) dokonywanie kontroli operacji finansowych zgodnie z przepisami,

6) przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych projektu

budżetu,
7) prowadzenie właściwych urządzeń księgowych,
8) dokonywanie analizy gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych,

9) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem list płac wynikających ze stosunku pracy

oraz prowadzeniem niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,

10) prowadzenie ewidencji funduszu wynagrodzeń,

11) terminowe sporządzanie sprawozdań z realizacji planów finansowych jednostek

obsługiwanych.
12) aktualizacja dokumentacji wymaganej zgodnie z przepisami w zakresie polityki

rachunkowości jednostek obsługiwanych oraz przedkładanie ich projektów, zgodnie

z obowiązującymi terminami do zatwierdzenia przez dyrektorów jednostek

obsługiwanych

9. Nadzór i odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki

finansowej jednostek obsługiwanych pozostaje przy dyrektorach jednostek

obsługiwanych
10. Do dyrektorów jednostek obsługiwanych należy dysponowanie środkami określonymi

w planie finansowym placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe

wykorzystanie.

11. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z zakresu kontroli zarządczej

w oparciu o art. 68 ust.7 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.

U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wykonuje Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy

Lelów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli

zarządczej w Gminie Lelów.



3) Załącznik do Zarządzenia „Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Lelów oraz
wykaz stanowisk pracy Urzędu Gminy Lelów i obsady etatowej” otrzymuje brzmienie
określone załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2.

Wykonan je Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem I stycznia 2017 r.
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Załącznik

SAM. STANOWISKO D.S.
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GOSPODAROWANIA

MIENIEM GMINY

do Zarządzenia Nr 147/207 6
Wójta Gminy z dnia 5 grudnia 2076 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LELÓW

ORAZ WYKAZ STANOWISK PRACY URZĘDU GMINY LELÓW
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II. WYKAZ STANOWISK PRACY URZĘDU GMINY LELÓW

I OBSADY ETATOWEJ

1. Zatrudnienie w urzędzie wynosi ogółem 40 osób, z tego:

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych — ogółem 26 etatów/26 osób

3. Pracownicy pomocniczy i obsługi: ogółem 14 etatów/14 osób

1) Kierownictwo urzędu stanowią:

Lp. Nazwa stanowiska Symbol Liczba Nadzór nad

kancelaryjny etatów stanowiskiem

sprawuje

1. WÓJT GMINY WG 1

2. SEKRETARZ GMINY SU 1 WG

SKARBNIK GMINY — GŁÓWNY
3. . SK 1 WG

KSIĘGOWY BUDZETU GMINY

2. W urzędzie funkcjonują następujące jednostki strukturalne:

Lp. Nazwa stanowiska Symbol Liczba Nadzór nad

kancelaryjny etatów stanowiskiem

1. REFERAT ORGANIZACYJNY Or 5 SU

U.s. administracyjno - gospodarczych Or-l 1 SU

d.s. informatyki 1 SU

PRACOWNICY POMOCNICZY I OBSŁUGI 3

sekretarka 1 WG

sprzątaczka 1 Or-l

sprzątaczka 1 Or-I

REFERAT FINANSOWY Fn 9 5K

2. Główny księgowy GK 1 5K

U.s. księgowości budżetowej 1 5K

U.s. księgowości budżetowej 1 SK



U.s. płac 1 SK

U.s. obsługi placówek oświatowych 1 SK

U.s. wymiaru zobowiązań 1 SK

U.s. egzekucji zobowiązań 1 SK

PRACOWNICY POMOCNICZY I OBSŁUGI 2 SK

Pomoc administracyjna 1 SK

Pomoc administracyjna J SK

3. REFERAT INFRASTRUKTURY GR 5 WG

I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu J GR

U.s. infrastruktury 1 GR

U.s. ochrony śroUowiska 1 GR

U.s. inwestycji i remontów 1 GR

U.s. planowania przestrzennego 1 GR

4. REFERAT GOSPODARKI GK 10 WG

KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu 1 WG

U.s. rozrachunków i fakturowania 1 GK

U.s. gospodarowania odpaUami 1 GK

PRACOWNICY POMOCNICZY I OBSŁUGI 7 GK

Kierownik warsztatu GK-l 1 GK

HyUraulik - konserwator 1 GK-I

Konserwator 1 GK-I

Kierowca - konserwator 1 GK-l

Konserwator 1 GK-i

Pomoc aUministracyjna 1 GK

Palacz/robotnik gospodarczy 1 GK-I

(



5. URZĄD STANU CYWILNEGO USC Z WG

d.s. rejestracji stanu cywilnego 1 WG

d.s. obywatelskich 1 WG

6. SAMODZIELNE STANOWISKO D.S. RO 1 SU

OŚWIATY

7. SAMODZIELNE STANOWISKO D.S. Pr 1 WG

FUNDUSZY I PROMOCJI

PRACOWNICY POMOCNICZY I OBSŁUGI 1 Pr

Pomoc administracyjna 1 Pr

8. SAMODZIELNE STANOWISKO D.S. RE 1 SU

OBSŁUGI ORGANÓW GMINY I

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

PRACOWNICY POMOCNICZY I OBSŁUGI 1 RG

Pomoc administracyjna 1 RG

9. SAMODZIELNESTANOWISKOD.S. GM 1 SU

GOSPODAROWANIA MIENIEM

GMINY

3. Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi zatrudnionych na czas

określony jest zróżnicowana i zależy od występujących potrzeb, z uwzględnieniem

posiadanych środków finansowych bądź możliwości dofinansowania w/w zatrudnienia

ze źródeł zewnętrznych.
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