
ZARZĄDZENIE NR W.120.13.2013
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 6 czerwca 2013 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. z 2013r. poz. 594) 
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 Gminnego Centrum Informacji 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. W § 20 

1) skreśla się ppkt. 1, 
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2) ppkt 9 otrzymuje brzmienia: „załatwianie indywidualnych spraw w zakresie odraczania terminów płatności, 
umarzania zaległości podatkowych oraz innych zaległych należności, rozkładania na raty oraz umarzania 
odsetek za zwłokę, przygotowywanie projektów decyzji,” 

3) po ppkt. 9 dodaje się ppkt. 9a w brzmieniu: „księgowanie należności z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,”

3. W § 23 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) 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) współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki odpadami z wyłączeniem spraw związanych 
z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych”.

4. Dodaje się § 23a w brzmieniu: 

„Zadania na stanowisku pracy ds. gospodarki odpadami:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki 
odpadami komunalnych na terenie Gminy Przesmyki, 

2) obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi, 

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

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

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 

6) prowadzenie ewidencji opłat 

7) prowadzenie postępowań dotyczących egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

8) kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami, 

9) współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego 
wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja, 

10) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

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

12) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych, 

13) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, 
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14) przy znakowaniu spraw należy używać symbolu „GO”.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2013 roku. 

 

Wójt Gminy

Andrzej Skolimowski
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