
Zarządzenie  Nr  94/2014 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 
 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. Nr 594 ze zmianami.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Karczewie 

wprowadzonym Zarządzeniem Nr  55/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w 

sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w 

Karczewie wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie: 

§ 7 Skarbnik: 

1) kieruje wydziałem Finansowo-Budżetowym, 

2) jest odpowiedzialny za organizowanie gospodarki finansowej gminy, w tym: 

a) prowadzenie rachunkowości Urzędu i Organu, 

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 

c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 

z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych. 

3) współuczestniczy w procedurze planowania budżetu, w tym: 

a) opracowuje prognozy wysokości dochodów gminy, 

b) zbiera informacje o planowanych wydatkach w komórkach organizacyjnych 

Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, 

c) opracowuje prognozy wydatków gminy, 

d) analizuje przekazanych przez komisje budżetową wniosków do założeń do 

budżetu, 

e) weryfikuje plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy, 

f) odpowiada za przygotowanie WPF z uwzględnieniem przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

4) odpowiada za przygotowanie uchwał budżetowych oraz uchwał zmieniających 

budżet, w tym zarządzeń wykonujących uchwałę budżetową 

5) dokonuje kontrasygnatę czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań 

finansowych. 

6) bierze udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady. 

7) wykonuje inne zadania powierzone przez Burmistrza. 

2) w § 10 pkt 2) skreśla się lit. a). Lit. b) staje się lit. a); 

3) w § 12 dodaje się  pkt 19) w następującym brzmieniu : 

       19) współudział w realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania   

             kryzysowego. 

3) w § 14 pkt 1) lit. d) dodaje się tiret czwarte w następującym brzmieniu: 

     - wniosków o dostęp do informacji publicznej,   

4) w § 18  pkt 3) dodaje się lit. k) w następującym brzmieniu 

    k) koordynacja przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej, realizowanych   

         przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki podległe.  

5) w § 18  pkt 4) dodaje się lit. y) w następującym brzmieniu 

    y) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego i obrony cywilnej według wytycznych  

        i planów szkolenia na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu    

        wojny. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Karczew. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Karczewa 

inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 


