ZARZĄDZENIE Nr 0050 /50 / 2022
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 14 kwietnia 2022 roku
zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017
roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022
poz.559) do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi wprowadzonego w
życie Zarządzeniem Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2017 roku
wprowadzam następujące zmiany:
§1
1. W rozdziale III STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
w§6:
1. ust. 2 otrzymuje brzmienie :
2. Referat Finansowy , którego pracą kieruje Skarbnik Gminy ( symbol FN ),
w ramach którego działają następujące stanowiska pracy :
1. Z-ca głównego księgowego
2. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
3. Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
4. Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
5. Stanowisko pracy ds. budżetowo - gospodarczych, kasa
6. Stanowisko pracy ds. płac przedszkoli i szkół
7. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, płac
8. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli

9 etatów
1 etat
1 etat
1 etat
1 etat
1 etat
1 etat
1 etat
1 etat

2. ust.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
„2. Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty, spraw organizacyjnych, pozyskiwania środków
zewnętrznych
(w sprawach oświaty symbol OŚW, w sprawach organizacyjnych symbol Or. I, w sprawach
pozyskiwania środków zewnętrznych symbol PŚZ)
3. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5.Stanowiska obsługi
1. Woźna – sprzątaczka w urzędzie gminy

1 etat

2. W rozdziale IV ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJĄCY NA
STANOWISKACH KIEROWNICZYCH
1. W § 10 w ust.1 Zakres zadań
pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
10) nadzór nad właściwym przygotowaniem odpowiedzi na interpelacje radnych, skargi, wnioski,
petycje, postulaty i zapytanie radnych,
pkt.12 otrzymuje brzmienie:
12) przyjmowanie w obecności dwóch świadków ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym, prowadzenie rejestru testamentów oraz prawidłowe
przechowywanie i udostępnianie złożonych testamentów,
pkt 14 otrzymuje brzmienie:
14) nadzór nad opracowywaniem i wdrażaniem dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju

gminy,
pkt.17 otrzymuje brzmienie:
17) opracowywanie projektów oraz przygotowywanie projektów aktualizacji regulaminu
organizacyjnego urzędu gminy, regulaminu służby przygotowawczej,
2. po punkcie 23 dopisuje się punkty od nr 24 do nr 30 w brzmieniu:
24) przygotowywanie corocznego raportu o stanie gminy,
25) współpraca oraz nadzór merytoryczny nad jednoosobową spółką gminy, oraz wykonywanie innych
czynności związanych z działalnością spółki,
26) przygotowywanie wniosków o aktywizację osób bezrobotnych do urzędu pracy,
27) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu monitoringu w urzędzie gminy,
28) pomoc mieszkańcom w sporządzaniu umów dzierżawy w zamian za emeryturę,
29) dbanie o odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy w urzędzie gminy.
30) wykonywanie innych poleceń Wójta Gminy.
3. w § 15 skreśla się ust.2
§2
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Polska Cerekiew.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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