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ZARZĄDZENIE NR 34
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 7 maja 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń
Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży
Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 68, z późn. zm.1)) w załączniku wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 12 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Pion Głównego Księgowego;”;
2) w § 13 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Główny Księgowy - Pionem Głównego Księgowego;”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) naczelnicy - w wydziałach.”;
3) w § 16:
a) w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) zatwierdzanie wewnętrznych podziałów zadań komórek organizacyjnych, o których mowa
w § 12 ust. 2 pkt 1-13;”,
b) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) wyznaczanie funkcjonariuszy pełniących służbę w Ośrodku do wspierania innych komórek
organizacyjnych Ośrodka w zakresie realizowanych prze te komórki zadań;”;
4) w § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kierowanie Pionem Głównego Księgowego oraz sprawowanie nadzoru nad całokształtem
działalności finansowo-księgowej w Ośrodku;”;
1) Zmiany

wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2009 r. Nr 16, poz. 103, z 2010 r. Nr 2,
poz. 9 i Nr 11, poz. 50, z 2011 r. Nr 12, poz. 42, z 2012 r. poz. 49, z 2013 r. poz. 86, z 2014 r. poz. 92 oraz
z 2015 r. poz. 11.
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5) w § 26 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) sporządzanie części opisowej sprawozdania z realizacji planu w układzie zadaniowym.”;
6) w § 31:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Do zadań realizowanych przez Pion Głównego Księgowego należy:”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zapewnienie prawidłowego wydatkowania środków budżetowych oraz działalności
pozabudżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki funduszem płac oraz pozostałych
wydatków grupy „0” - finanse;”,
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) regulowanie zobowiązań, terminowe rozliczanie sum depozytowych i pozostałych
rozrachunków,
środków
pochodzących
z funduszy
celowych
oraz
środków
europejskich, a w szczególności wierzytelności osób trzecich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
urzędów skarbowych i banków;”,
d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji Pionu Głównego Księgowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie
zamówienia publicznego;”,
e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) ewidencjonowanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania pozostających we właściwości
Pionu Głównego Księgowego.”;
7) w § 32:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku w zakresie gospodarki
transportowej, mundurowej, żywnościowej i paliwowo-energetycznej, uzbrojeniem, materiałami
i sprzętem techniki specjalnej, mieszkaniowej i nieruchomościami, sprzętem kwaterunkowym,
przeciwpożarowym, gospodarczym, narzędziowym i pozostałym sprzętem inżynieryjnotechnicznym oraz gospodarki materiałami jednorazowego użytku;”,
b) w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) realizacja prawa do lokalu mieszkalnego oraz świadczeń finansowych wynikających z tego
prawa, a w szczególności rozpatrywanie spraw w zakresie przyznawania pomocy finansowej na
uzyskanie lokalu mieszkalnego, równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego, równoważnika za brak lokalu mieszkalnego oraz zwrotu kosztów dojazdu do
miejsca pełnienia służby funkcjonariuszom pełniącym służbę w Ośrodku.”;
8) w § 34 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zabezpieczenie logistyczne kursów doskonalących, obozów kondycyjnych, turnusów
antystresowych oraz innych przedsięwzięć służbowych organizowanych w Obiekcie w celu
poprawy kondycji psychofizycznej funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, służb
resortu spraw wewnętrznych oraz innych osób;”.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Straży Granicznej
w z. gen. bryg. SG Andrzej Pilaszkiewicz

