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Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 104/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miasta i Gminy w Pilicy 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) . 

zarządzam: 

§ 1 

§ 16 Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie: 

Do zadań Skarbnika należy: 

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, 

2) kierowanie pracą Referatu Finansowego, 

3) Skarbnik Gminy sprawuje jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego, 

4) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, 

5) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie 
zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania 
kontrasygnaty, 

6) współdziałanie w opracowaniu budżetu, 

7) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, 

8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań 
wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza. 

§2 
W § 18 wykreślić niżej wymienione punkty o treści: 

2) Prowadzenie spraw osobowych kierowników referatów, kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu. 

3) Organizowanie prac związanych z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych 
pracowników. 

4) Załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników urzędu. 

5) Koordynacja prac związanych z zabezpieczeniem dyscypliny pracy w urzędzie. 



6) Prowadzenie spraw płacowych, w tym zaszeregowań, awansów, dodatków 
funkcyjnych, stażowych i innych oraz nagród jubileuszowych. 

7) Ewidencja wniosków i przydział pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego 
Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

§ 3 

1. § 19 pkt 29 Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie: 

„Podczas nieobecności Skarbnika Miasta i Gminy Główny Księgowy pełni jego 
zastępstwo". 

2. Do §19 Regulaminu Organizacyjnego dodaje się punkty o treści: 

81) Prowadzenie rachunkowości w Urzędzie oraz Budżecie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami. . : 

82) Co miesięczna analiza i kontrola ZOiS, kont syntetycznych i analitycznych 
w Urzędzie Gminy oraz Budżecie. 

83) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 

84) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 
z planem finansowym. 

85)Nadzór nad ewidencją księgową środków trwałych, pozostałych środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nad rozliczanie inwentaryzacji 
składników majątkowych. 

86) Kontrola prawidłowej ewidencji druków ścisłego zarachowania (arkuszy spisu 
z natury, czeków itp.). 

87) Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń VAT Gminy. 

88) Prawidłowe oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych 
Urzędu Gminy oraz Budżetu. 

89) Przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań i bilansów podległych 
jednostek organizacyjnych Gminy i zakładu budżetowego w zakresie realiżacji 
dochodów i wydatków, 

90)Nadzór nad terminowością płatności. 

91) Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunków 
podstawowych i wyodrębnionych Gminy. 

92) Nadzór i kontrola nad realizacją, ewidencją oraz rozliczeniem zleceń 
inwestycyjnych i bieżących. 

93) Podpisywanie przelewów i podpisywanie umów - w zastępstwie Skarbnika. 

94) Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez 
poszczególne stanowiska organizacyjne Urzędu, 



95) Prowadzenie spraw osobowych kierowników referatów, kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu. 

96) Organizowanie prac związanych z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych 

pracowników. 

97) Załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników urzędu. 

98) Koordynacja prac związanych z zabezpieczeniem dyscypliny pracy w urzędzie. 

99) Prowadzenie spraw płacowych, zaszeregowań, awansów, dodatków funkcyjnych, stażowych i innych oraz nagród jubileuszowych. 

100) Ewidencja wniosków i przydział pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

101) Dokonywanie czynności kontrolnych w ramach powierzonych obowiązków. 

102) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika 
jednostki, dotyczącej prowadzenia rachunkowości i rozliczania inwentaryzacji. 

103) Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub 
przepisów wewnętrznych wydanych przez Burmistrza. 

104) Pełnienie zastępstwa za Panią Skarbnik w czasie jej nieobecności. 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


