
ZARZĄDZENIE NR  120.26.2017 

WÓJTA GMINY STRYSZAWA 

z dnia : 24 lipca 2017 roku 

 

 
w sprawie : zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stryszawa.  

 

 

                    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku , poz. 446 z póź.zm.) WÓJT GMINY STRYSZAWA 

zarządza, co następuje : 

 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stryszawa wprowadzonym Zarządzeniem  

Nr 13/W/2011Wójta Gminy Stryszawa z dnia 14.03.2011 r. w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Stryszawa z późn.zm. wprowadza się następujące 

zmiany : 

1. W § 21 skreśla się brzmienie pkt 16. 

2. W § 21 pkt 16 otrzymuje brzmienie :  „16. dokonywanie wpisów, zmiany wpisów oraz 

wykreśleń  wpisów w rejestrach instytucji kultury tj. GOK i GBP, prowadzonych 

przez organizatora – Gminę Stryszawa – zgodnie z upoważnieniem wydanym przez 

Wójta Gminy.” 

3. W § 31 dodaje się zadanie w zakresie : 

„W zakresie obsługi kasowej” 
 

1) przyjmowanie wpłat indywidualnych od podatników, inkasentów oraz z tytułu    

rozliczeń z pracownikami Urzędu, 

2) podejmowanie gotówki z banku do bieżącej wypłaty i zapłaty rachunków, 

wynagrodzeń pracowników itp. 
3) odprowadzenie przyjętej gotówki do banku, 
4) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, 

5) pobieranie opłaty skarbowej i innych opłat 
 

4.  Tytuł Działu XI otrzymuje brzmienie : „ Skargi, wnioski i petycje”. 

5. W § 49 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu : „ 3.  W zakresie skarg, wniosków, interwencji 

kierowanych do Rady Gminy przyjmuje Przewodniczący Rady Gminy.” 

6. W § 49 dodaje się pkt. 4 o następującym brzmieniu : „4. Realizacja zadań dotyczących 

organizacji i załatwiania petycji kierowanych do Wójta Gminy Stryszawa lub do Rady 

Gminy, prowadzenie rejestru petycji, czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem 

petycji, przygotowanie do publikacji na stronie urzędu informacji zawierającej 

odwzorowanie cyfrowe/skan/ petycji, datę złożenia, dane dot. przebiegu 

postępowania, przewidywany termin rozpatrzenia petycji, sposób załatwienia petycji”. 

 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2017 roku, z wyjątkiem pkt. 3 w § 1 

niniejszego Zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2017 roku. 
 


