Zarzadzenie Nr28.2016
W6jta Gminy R^czno
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
zmieniaj^ce zarzadzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz$du Gminy R^czno.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym
(Dz.U.z2016r., poz.446) zarzadzasi^conast$puje:
g 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urz^du Gminy R$czno stanowi^cym zal^cznik do
Zarz^dzenia Nr 31/07 W6jta Gminy R$czno z dnia 29 czerwca 2007 r. kt6rego tekst jednoIity
wprowadzono zarzadzeniem Nr 118/2013 W6jta Gminy R$czno z dnia 30 grudnia 2013 roku
zmienionym zarzadzeniem Nr 57/2014 W6jta Gminy R$czno z dnia 27 maja 2014 r., zarzadzeniem
Nr 78/ 2014 W6jta Gminy Reczno z dnia 20 sierpnia 2014 r., zarzadzeniem Nr 113/2014 W6jta
Gminy R^czno z dnia 3 grudnia 2014 r., Nr 129/2014 W6jta Gminy R$czno z dnia 31 grudnia 2014
r., Nr 32.2015 r. z dnia 30 marca 2015 r., Nr 20.2016 r. z dnia 22 marca 2016 r., dokonuje si?
nast$pujace zmiany:
l). w g 6 pkt 5 tiret 23 otrzymuje brzmienie:
"- stanowisko pracy d/s obslugi kasy - l/2 etatu.
2)wg7:
a)w pkt 2 dodaje si$ lit ,,g" w brzmieniu :
,,g stanowisko pracy ds. obslugi kasy"
b) w pkt 3 skresla si? lit ,,e".
3) w w g 8 tiret 18 otrzymuje brzmienie:
,,- ds. obslugi kasy"

4) $ 21 otrzymuje brzmienie:
,,$ 21. Stanowisko pracy ds. ksi$gowosci podatkowej i sciagalnosci:
1) Uzgadnia salda poczatkowe i przypisy w zakresie podatk6w realizowanych przez W6jta Gminy,
2) Rozlicza inkasent6w podatk6w, sporz^dza dla nich zestawienia naleznych prowizji,
przygotowuje kontokwitariusze na kazda^ rat$ podatkowa,
3) Ksi^guje wplaty od os6b fizycznych i prawnych podatku od:
a) nieruchomosci,
b) rolnego i lesnego,
c) od srodk6w transportowych,
4) Prowadzi sprawozdawczosc w zakresie powierzonych obowiazk6w,
5) Zamyka i uzgadnia salda podatnik6w oraz bilansu rocznego,
6) Wystawia upomnienia i tytuly wykonawcze,
7)Prowadzi ewidencj$ druk6w scislego zarachowania - kontokwitariuszy z wydruk6w
komputerowych oraz K-104 zgodnie z obowiazujqca instrukcja,
8) Prowadzi karty analityczne dzierzawc6w dziatek,

9) Przyjmuje zeznania swiadk6w na potrzeby emerytalno-rentowe,
10) Prowadzi sprawy zwiazane z Zaktadowym Funduszem Swiadczeri Socjalnych,
11) Prowadzi kas? zapomogowo-pozyczkowq dla pracownik6w Urz^du Gminy R^czno.
5) g 34a otrzymuje brzmienie:
,, g 34a Stanowisko pracy ds. obstugi kasy:
l). Wykonuje obsJug$ kasow^ Urzedu Gminyijednostek budzetowych Gminy R^czno,
a w szczeg61nosci:
a) pobiera got6wk? z rachunk6w bankowych,
b) przyjmuje wplaty got6wkowe w kasie,
c) dokonuje wyplaty got6wkowe,

d) prowadzi raporty kasowe,
e) ewidencjonuje wydane zaliczki,
f) przyjmuje wadium i odprowadza do banku,
g) prowadzi ewidencje depozyt6w,
h) prowadzi ewidencj$ druk6w scislego zarachowania tj. czek6w got6wkowych i blankiet6w
wekslowych.
2. Wykonanie zarzadzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy.
3. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

