
ZARZĄDZENIE NR 1/09 

BURMISTRZA RZEPINA 

 

z dnia 12 stycznia 2009r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rzepinie 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 16/08 Burmistrza Rzepina z dnia 28 marca 2008r. w sprawie Regulaminu Or-
ganizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rzepinie, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 4 ust. 9 pkt 5 Regulaminu dodaje się: 

„c) stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności”. 

2. W § 10 Regulaminu: 

1) dotychczasowy ust. 11 otrzymuje treść: „Kontrola i nadzór w zakresie organizacji przyjmowania, 
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków”; 

2) dotychczasową treść ust. 12 i ust. 13 skreśla się. 

3. W § 11 Regulaminu dodaje się ust. 15 o treści: 

„15. Zastępca skarbnika współpracuje z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pla-
nowania budżetu oraz sprawozdawczości, a także przeprowadza kontrolę w jednostkach organiza-
cyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej”. 

4. W § 13 Regulaminu dodaje się ust. 22 o treści: 

„22. Opracowywanie oraz publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) zgodnie 
z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.)”. 

5. W § 15 Regulaminu dodaje się: 

1) ust. 21 o treści: 

„21. Przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy objętych budżetem w zakre-
sie gospodarki finansowej pod względem formalno - prawnym.”; 

2) ust. 22 o treści: 

„22. Nadzór, kontrola nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególno-
ści sporządzanie planów kontroli, sporządzanie protokółów kontroli i przygotowywanie wniosków 
o ukaranie w przypadkach naruszenia dyscypliny budżetowej”; 

3) ust. 23 o treści: 

„23. Analiza wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu”; 

4) ust. 24 o treści: 

„24. Prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli wewnętrznych i finansowych w Urzędzie oraz 
jednostkach organizacyjnych Gminy i przedstawianie Burmistrzowi wyników oraz wniosków po-
kontrolnych, sprowadzanie wykonania zaleceń pokontrolnych”; 

5) ust. 25 o treści: 

„25. Sporządzanie projektów zarządzeń dotyczących inwentaryzacji środków trwałych i wyposaże-
nia oraz powoływanie komisji inwentaryzacyjnej.” 

6. Dotychczasowy § 40 ust. 3 Regulaminu otrzymuje treść: 

„Roczny plan kontroli finansowej Urzędu i podległych jednostek opracowywany jest przez zastęp-
cę Skarbnika i zatwierdzony przez Burmistrza Rzepina”. 

7. W § 42 Regulaminu dotychczasowy załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
w Rzepinie otrzymuje treść jak w załączniku do Zarządzenia. 



§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Burmistrz 
Andrzej Skałuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


