ZARZĄDZENIE NR 226/2019
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) zarządza się co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:” 7) Wydział /Biuro należy przez to rozumieć wyodrębnione
w strukturze Urzędu jednostki nadzorowane przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza lub
Skarbnika”,
2) w § 26 ust.1 po literze „s” dodaje się literę „t” w brzmieniu: „t) Biuro –Centrum Usług Wspólnych –
CUW”,
3) uchyla się § 27,
4) w § 28 po punkcie 18 dodaje się punkt 19 w brzmieniu: „ 19) Kierownik Biura – CUW”,
5) po § 46 dodaje się § 46a w brzmieniu: „ § 46a. Biuro Centrum Usług Wspólnych - Zadania
i zakres działania Centrum Usług Wspólnych. Do zadań CUW należy obsługa administracyjna
i finansowo-księgowa jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty i żłobków Gminy
Świebodzice w w szczególności:
1) prowadzenia rachunkowości
rachunkowości,

zgodnie

z obowiązującymi

przepisami

i przyjętymi

zasadami

2) prowadzenia ksiąg rachunkowych,
3) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej,
4) obsługi finansowo-księgowej wydzielonych
w art. 223 ustawy o finansach publicznych,

rachunków

dochodów,

o których

mowa

5) pomoc techniczna dyrektorom jednostek obsługiwanych w opracowaniu planów finansowych,
statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji rzeczowych – dochodów,
wydatków budżetowych poszczególnych placówek,
6) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych,
7) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
8) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
9) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań,
10) prowadzenia obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,
11) naliczania i wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na
podstawie umów cywilno-prawnych zgodnie z listą zatwierdzoną przez kierownika jednostki,
12) prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacja,
13) 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 jednostkach obsługiwanych oraz dokonywanie rocznego
rozliczenia,
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14) ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
15) prowadzenia rozrachunków jednostek obsługiwanych z kontrahentami,
16) przygotowywania danych do sprawozdań o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,
17) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych
emerytów i rencistów nauczycieli z jednostek oświatowych Gminy Świebodzice, tworzonego ze
środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych tych jednostek,
18) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu mieszkaniowego
utworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników,
emerytów i rencistów- byłych pracowników jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych."
6) Nadaje sie nową treść załącznikowi nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się pracowników
się z treścią niniejszego zarządzenia.

Urzędu

Miejskiego

w Świebodzicach

do

zapoznania

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Świebodzice.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019r.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach.

Burmistrz Miasta
Paweł Ozga
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie Zarządzenia Burmistrz Miasta nadaje
Regulamin Organizacyjny Urzędu.
Zarządzeniem Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie
powołania Zastępcy Burmistrza i określenia liczby zastępców, Burmistrz Miasta określił liczbę
zastępców na jednego, tym samym zapisy dotyczczasowego regulaminu i schemat organizacyjny
( dwóch zastępców) nie były zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Spowodowało to
konieczność nowego podziału zadań pomiędzy Burmistrzem, Zastępcą, Sekretarzem
i Skarbnikiem Miasta. Również zmiana przepisów usatwy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym obowiązująca od nowej kadencji rady, spowodowała konieczność wyodrębnienia
z Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego zadań związanych z obsługą organu
stanowiącego gminy i utworzenia Biura Rady. Została także przeprowadzona reorganizacja
wydziałów polegająca na połączeniu Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju oraz
Wydziału Promocji, Informcji i Współpracy Zagranicznej i utworzono nowy Wydział Promocji,
Pozyskiwania Środków Finansowych i Strategii. Ponadto dokonano aktualizacji zadań
i zakresów działania dostosowując ich zapisy do obowiązujących przepisów prawa.
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