
BURMISTRZ
GMINV I.\,iIASTA

Czerwmnka-LeszczlmY
Zarzqdzenie nr 10120

Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny

z dnia 09.01.2020 roku

w sprawie zasad prowadzenia rozliczef podatku dochodowego od os6b fizycznych

oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne, zdrowotne i fundusz pracy od um6w

o Swiadczenie uslug, do kt6rych stosuje sie przepisy Kodeksu cyrvilnego dotyczece

zlecef i um6w o dzielo, zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzqcymi

dzialalnoSci gospodarczej, sporzqdzenia oraz przekazywania danych niezbgdnych

do wygenerowania deklaracji ZUS DRA oraz informacji PIT 4R, PIT 8AR w Gminie

i MieScie Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie przepis6w art. 30 ust. 1 otaz ai.2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 22019r. poz.506z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastepuje

sl

Wprowadza sie wsp6lne rozliczenie podatku dochodowego od os6b fizycznych oraz skladek

na ubezpieczenie spoleczne, zdrowotne i fundusz pracy w Gminie i Mie6cie Czenrionka-

Leszczyny od um6w o 6wiadczenie uslug, do kt6rych stosuje siq pzepisy Kodeksu

cywilnego dotyczqce zlecefi i um6w o dzielo zawieranych z osobami fizycznymi

nieprowadzqcymi dzialalno6ci gospodarczej. Wykaz jednostek bud2etowych i zakladu

bud2etowego objetych wsp6lnym rozliczeniem stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego

zarzqdzenia.

s2

Wprowadza siq "Procedurq rcalizacii zobowiqzaf publicznoprawnych w zakresie um6w

o Swiadczenie uslug, do K6rych stosuje sie pzepisy Kodeksu cywilnego dotyczqce zleceri

i um6w o dzielo zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzqcymi dzialalno6ci

gospodarczej zawartych przez Gming iMiasto Czenivionka-Leszczyny" stanowiqcq zalAcznik

nr 1 do niniejszego zarzadzenia.



s3

Zobowiqzuje sig Kierownik6w Jednostek Bud2etowych, Kierownika Zakladu Bud2etowego do

stosowania "Procedur realizacji zobowiqzah publicznoprawnych w zakresie um6w

o Swiadczenie uslug, do kt6rych stosuje siq pzepisy Kodeksu cywilnego dotyczece zlecei

i um6w o dzielo zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzqcymi dzialalno6ci

gospodarczej zawartych pzez Gmine i Miasto Czerwionka-Leszczyny".

s4
Traci moc Zazqdzenie nr '177117 Burmistza Gminy i Miasta Czenivionka - Leszczyny z dnia

12.042017 roku w sprawie zasad prowadzenia rozliczei podatku dochodowego od os6b

fizycznych oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne, zdrowotne ifundusz pracy od um6w

o Swiadczenie uslug, do kt6rych stosuje sie pzepisy Kodeksu cywilnego dotyczqce zlecef

i um6w o dzielo, zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzqcymi dzialalno6ci

gospodarczej, sporzqdzenia oraz przekazywania danych niezbgdnych do wygenerowania

deklaracji ZUS DRA oraz informacji PIT 4R, PIT 8AR w Gminie i Mie6cie Czemrionka-

Leszczyny.

s5
Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Skarbnikowi, Kierownikom Jednostek Budzetowych

oraz Kierownikowi Zakladu Bud2etowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s6

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania i znajduje zastosowanie do rozliczef

Swiadczefi o kt6rych mowa w $ 1 niniejszego zazqdzenia, naleznych od miesiqca stycznia

2020 |

*/fr,;
smil,ltr Miasta

Czeruih$LeszczYnY

wi##riszervskl

,\y

RADCA PRAWNY



BURMISTRZ
cMltsr\. I tllASTA

Czerwronxa- Leszcz5my
Zalacznik nr 1

Do Zazqdzenia N 10120

Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

zdnia 09.01.2020 r.

PROCEDURA REALTZACJT ZOBOWAZAI pUBL|CZNOPRAWNYCH W ZAKRESTE

UTUIOW O SWNOCZCIIE USLUG, DO KT6RYCH STOSUJE SIE PRZEPISY KODEKSU

GYWTLNEGO DOTYCZACE ZLECEI I UM6W O DZTELO ZAWERANYCH Z OSOBAMT

FrzYczNYMt NTEPROWADZACYMT DZTALALNOSC| GOSPODARCZEJ ZAWARTYCH

PRZEZ GMTNE I MTASTO CZERWONKA-LESZCZYNY

oztALt
PRZEP]SY OG6LNE

sr
Postanowienia wst?pne

1 . Wprowadzenie procedury ma na celu usystematyzowanie zasad prawidlowego

i terminowego prowadzenia rozliczeh z ZUS i Urzqdem Skarbowym pzez Gminq

i Miasto Czerwionka-Leszczyny otaz odpowiedzialnosci os6b odpowiedzialnych

za ww. tozliczenia.

Niniejsza procedura obowiqzuje wszystkich pracownik6w i wspolpracownik6w Gminy

i Miasta Czerwionka-Leszczyny otaz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta

Czenrionka-Leszczyny sporzqdzajqcych rozliczenia w zakresie podatku

dochodowego od os6b fizycznych oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne,

zdrowotne i fundusz pracy.

Rozliczanie podatku dochodowego od os6b fizycznych oraz skladek ubezpieczenia

spolecznego, zdrowotnego i funduszu pracy dokonywane sq zgodnie

z obowiqzujqcymi pzepisami prawa.

s2
Wykaz skr6t6w

U2yte w niniejszej Procedurze definicje oznaczEq:

1. Gmina i Miasto - Gmina i Miasto Czenrionka-Leszczyny;

2. Urzqd Gminy i illiasta - Urzqd Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny;

3. Jednostka organizacyjna - jednostka budzetowa lub zaklad bud2etowy Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny;



4. Jednostka oswiatowa - jednostka organizacyjna Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny

bedqca jednostkq o6wiatowq;

5. ZEAS - Zespol Ekonomiczno-Adminishacyjny Szkol w Czerwionce-Leszczynach;

6. Umowa - um6wa o Swiadczenie uslug, do kt6rej stosuje sie pzepisy Kodeksu cywilnego

dotyczace zlecen i um6w o dzielo zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzqcymi

dzialalnoSci gospodarczej;

7. Skladki - skladki ubezpieczenia spolecznego, zdrowotnego, funduszu pracy;

8. ,,Platnik" - program komputerowy, tworzony przez Asseco Poland SA, umo2liwiajqcy

wysylanie dokument6w ubezpieczeniowych do Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych

w formie elektronicznej przez osoby i firmy, na kt6rych ciq2y taki obowiqzek;

9. Deklaracja ZUS Gminy i Miasta - zbiorcza deklaracja oraz raporty spozqdzane

za poszczeg6lne okresy rozliczeniowe pzez Gminq i Miasto w oparciu o aktualny program

,,Platnik";

'f 0. Deklaracja podatkowa Gminy i Miasta - zbiorcza deklaracja spozAdzana za

poszczeg6lne okresy rozliczeniowe pzez Gmine i Miasto dla cel6w podatku dochodowego

od os6b fizycznych, w oparciu o obowiqzujqce formularze.

11. Upowainiony pracownik jednostki organizacyjnej - pracownik lub wspolpracownik

jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta (z wylqczeniem pracownik6w lub wspolpracownik6w

jednostek oswiatowych obslugiwanych pzez ZEAS), odpowiedzialny za ksiggowos6 -

ksiQgowy, pracownik zbli2onej specjalnosci lub inna osoba, wyznaczona p%ez Kierownika

danej jednostki organizacyjnej, jako upowa2niona do dokonywania rozliczeh nale2noSci

publicznoprawnych dotyczqcych skladek ZUS i podatku;

12. Upowa2niony pracownik Urzgdu Gminy iMiasta - pracownik lub wspolpracownik

Wydzialu Finansowo Budzetowego Uzqdu Gminy i Miasta, odpowiedzialny za dokonywanie

rozliczeh nale2no6ci publicznoprawnych skladek i podatku, a tak2e pzygotowanie rozliczefi

czq5ciowych Gminy i Miasta;

13. Pracownik odpowiedzialny za rozliczenia ZUS i podatku w Gminie i Mie5cie -
pracownik zatrudniony w Wydziale Finansowo Bud2etowym Uzqdu Gminy i Miasta, K6ry

jest odpowiedzialny za kontakt z jednostkami organizacyjnymi i ZEAS oraz za przyjmowanie

tozliczeh cze6ciowych od: upowa2nionych pracownik6w jednostek organizacyjnych,

pracownika zapewniajqcego obslugg jednostek oswiatowych otaz upowaznionego

pracownika Urzgdu Gminy i Miasta, a takhe pzygotowania i skladania deklaracji Gminy

i Miasta;

14. Pracownik zapewniajqcy obsluge jednostek o5wiatowych - pracownik lub

wspolpracownik ZEAS odpowiedzialny za dokonywanie rczliezeh nale2noSci

publicznoprawnych dotyczqcych skladek ZUS i podatku w jednostkach oSwiatowych

obslugiwanych pzez ZEAS;
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1.

DZIAL II

ROZLICZENIA PODATKU DOCHOWEGO OD 0568 F|ZYCZNYCH ORAZ

SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOTECZNE I ZDROWOTNE

s3
Zasady og6lne

Gmina dokonuje rozliczefi dla cel6w podatku poprzez skladanie deklaracji PIT 4R,

PIT 8AR za okresy toczne, otaz skladek ZUS poptzez skladanie zbiorczych

miesigcznych deklaracji DRA i raport6w RCA, RZA, RSA dla wszystkich um6w

realizowanych w jednostach organizacyjnych Gminy, poczqwszy od 'l slycznia 20'17 t.

Umowy zawierane w imieniu Gminy przez jednostki organizacyjne powinny okreSli6

wla6ciwe dane dla tych jednostek, tj.:

1) pelna nazwa Gminy iMiasta,

2) adres Gminy i Miasta,

3) NIP Gminy i Miasta,

4) nanta i adres jednostki organizacyjnej zawierajqcej umowe,

5) podpis Kierownika lub innej osoby dzialajqcej z umocowania Burmistza

Gminy i Miasta.

Rozliczenia Uzqdu Gminy i Miasta dla cel6w podatku i skladek (w zakresie um6w

zawieranych pze Gmine i Miasto) dokonywane sq pzez upowaznionego pracownika

Urzgdu Gminy i Miasta lub osobg go zastepujqcq pod nadzorem gl6wnego

ksiggowego.

Rozliczenia jednostki organizacyjnej (innej niz jednostki o6wiatowe i Uzqd Gminy

i Miasta) dla cel6w podatku i skladek dokonywane sq Wzez upowa2nionego

pracownika jednostki organizacyjnej pod nadzorem kierownika oraz gl6wnego

ksiqgowego.

Rozliczenia jednostek o6wiatowych obslugiwanych ptzez ZE}.S dokonuje pracownik

zapewniajqcy obslugg jednostek oswiatowych we wspolpracy z kierownikiem danej

jednostki oswiatowej.

W celu zapewnienia prawidlowosci prowadzenia rozliczen w zakresie podatku

i skladek w Gminie i Mie6cie, wszystkie osoby, kt6rym powierzono czynno5ci z tym

zwiqzane oraz osoby je zastepujece zobowiqzane sq do zapewnienia zgodno6ci

wykonywanych czynno6ci z powszechnie obowiqzujacymi pzepisami prawa oraz

regulacjami wewngtrznymi. Osoby te sq zobowiqzane do zachowywania nalezytej

starannoSci i zetelnoSci w trakcie przygotowywania i weryfikacji rozliczefi, kierowania

sie wiedzq fachowe, a lak2e do stalej dbaloSci o poziom wiedzy wlasnej oraz

4.

6.



pozostalych os6b w przedmiotowym zakresie.

s4
Zawieranie i rozliczenie um6w o Swiadczenie uslug, do K6rych stosuje sie przepisy

Kodeksu cywilnego dotyczqce zlecef i um6w o dzielo zawieranych z osobami

fizycznymi nieprowadzqcymi dzialalno6ci gospodarczej

1. Umowy z osobami fizycznymi zawiera Burmistrz Gminy i Miasta dla Uzedu Gminy

i Miasta, dyrektozy jednostek organizacyjnych i o6wiatowych obslugiwanych pzez

ZEAS na podstawie pelnomocnictwa, majqc na uwadze przepisy Kodeksu pracy (t.j.

Dz.U. 20'19 poz. 'lC/;O z p62n. zm.) - art. 22 S i kp wprowadzajqcy zakaz

zastgpowania um6w o prace umowami o Swiadczenie uslug, do kt6rych stosuje sie

pzepisy Kodeksu cywilnego dotyczqce zleceh i um6w

o dzielo oraz postanowienia w tym zakresie w ustawie prawo zam6wie6 publicznych

( t. j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z pit2. zm.) a tak2e uregulowania w art. 627-646; 734-7 51

Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2019 poz. '1145 z p62n. zm.) i stan Srodk6w

zaplanowanych na ww. cele objgte pzedmiotem um6w.

Upowa2nieni pracownicy Urzqdu Gminy i Miasta, jednostek organizacyjnych,

jednostek oswiatowych obslugiwanych przez ZAS, po spozedzeniu umowy

dokonujq jej rozliczenia niezwlocznie, prawidlowo, kompletnie zgodnie

z obowiqzujqcymi pzepisami i procedurami obowiqzujqcymi w danej jednostce.

Pracownik odpowiedzialny za rczliczanie um6w dokonuje zgloszenia

i wyrejestrowania ubezpieczonych do wlaSciwych ubezpieczeri na Platformie Uslug

EleKronicznych ZUS w programie ePlatnik - platnik Gminy iMiasta Czerwionka-

Leszczyny.

Zgodnie z og6lnymi zasadami spozadzania dokument6w zgloszeniowych oraz

termin6w iformy ich przekazywania do ZUS w sytuacji, gdy zleceniobiorca wykonuje

r6wnoczeSnie dwie (lub wiqcej) umowy zlecenia lub o Swiadczenie uslug na zecz

tego samego zleceniodawcy (pzedmiot tych um6w jest r62ny) to podlega zgloszeniu

do odpowiednich ubezpiecze6 spolecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku, gdy jedna z tych um6w zoslala rozwi4zana bqd2 wygasla wcze6niej

platnik powinien pzekaza| do Zakladu wyrejestrowanie z ubezpieczei na

dokumencie ZUS ZWUA oraz zgloszenie do ubezpieczeh spolecznych i zdrowotnego

albo wylqcznie do ubezpieczenia zdrowotnego od tej samej daty co wyrejestrowanie -

na dokumencie ZUS ZUA albo ZUS ZZAZ lego tytulu (umowy), kt6ry nadal trwa

(umowa nie zostala rozwiqzana/nie wygasla).
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5. Upowa2niony pracownik jednostki organizacyjnej, pracownik zapewniajqcy obslugg

jednostek oSwiatowych sporzqdza miesigczne raporty ZUS DRA, RCA, RZA, RSA,

zgodnie z zapisami w umowie oraz zasadami podlegania ubezpieczeniom

spolecznym, zdrowotnym, funduszowi pracy, dostarcza w postaci pliku kedu

w terminie do 8 dnia miesiqca nastgpujqcego po danym okresie rozliczeniowym.

Je2eli 8 dziefi miesiqca nastqpujqcego po danym okresie rozliczeniowym pzypada

w dziefi wolny od pracy, ww. termin, uplywaw kolejnym dniu roboczym nastgpujqcym

po tym dniu.

6. Pracownik odpowiedzialny za rczliczanie um6w dokonuje korekt dokument6w

wymienionych w ust. 3 w terminach okre6lonych ustawq, na Platformie Uslug

Elektronicznych ZUS w programie ePlatnik - ptatnik Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny.

7. Upowazniony pracownik jednostki organizacyjnej, pracownik zapewniajqcy obslugg

jednostek oSwiatowych, pracownik uzedu do 15 dnia miesiqca nastepujecego po

danym okresie rozliczeniowym przekaz$e kwoty naleznych skladek na rachunek

ZUS. Je2eli 15 dzieh miesiqca nastqpujqcego po danym okresie rozliczeniowym

Wzypada w dzieh wolny od pracy, ww. termin, uplywa w kolejnym dniu roboczym

nastgpujqcym po tym dniu. Potwierdzenia przelew6w dostarcza niezwlocznie

upowa2nionemu pracownikowi Uzgdu Gminy i Miasta.

8. W terminie do 8 dnia miesiqca nastqpujqcego po danym okresie rozliczeniowym

upowazniony pracownik jednostki organizacyjnej, pracownik zapewniajqcy obslugQ

jednostek o6wiatowych jest zobowiezany do pzekazania pracownikowi

odpowiedzialnemu za sporzqdzenie zbiorczej deklaracji ZUS DRA, niezbqdnych

dokument6w podpisanych p'?.ez upowa2nionych pracownik6w w celu weryfikacji

skladek.

9. Upowa2niony pracownik Urzgdu Gminy i Miasta w terminach okreSlonych ustawq

przekazuje za pomocq aktualnego programu "Platnik" miesiecznq deklaracjg

rozliczeniowq platnika Gminy i Miasta.

10. Upowa2niony pracownik jednostki organizacyjnej, pracownik zapewniajqcy obsluge

jednostek oSwiatowych oraz pracownik Uzqdu Gminy iMiasta do 20 dnia miesiqca

nastgpujqcego po danym okresie rozliczeniowym przekazuje kwoty nale2nego

podatku na rachunek Urzqdu Skarbowego. Je2eli 20 dziefi miesiqca nastepujqcego

po danym okresie rozliczeniowym pzypada w dzien wolny od pracy, ww. termin,

uplywa w kolejnym dniu roboczym nastepujqcym po tym dniu. Potwierdzenia

pzelew6w dostarcza niezwlocznie upowa2nionemu pracownikowi Urzgdu Gminy



iMiasta.

11. Wedlug art. 28 $ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.

22019t. poz.900 ze zm.), platnikom iinkasentom pzysluguje zryczaftowane

wynagrodzenie z tytulu terminowego wplacania podatk6w pobranych na tzecz

budzetu panstwa. Kwota nale2nego wynagrodzenia zostanie obliczona i potrqcona

w lqczenej deklaracji PIT 4R i PIT 8AR pzez upowaznionego pracownika Uzqdu

Gminy i Miasta.

12. W terminie do 8 dnia miesiqca nastqpujqcego po danym okresie rozliczeniowym

upowazniony pracownik jednostki organizacyjnej, pracownik zapewniajecy obsluge

jednostek o6wiatowych jest zobowiqzany do pzekazania pracownikowi

odpowiedzialnemu za spozqdzenia zbiorczej deklaracji PIT 4R i PIT 8AR

niezbqdnych dokument6w tj. wygenerowanej miesiqcznej deklaracji PIT 4R i 8AR.

Dodatkowo pracownik odpowiedzialny za rozliczenia z Urzqdem Skarbowym

dostarcza do 15 stycznia roku nastgpujqcego po roku podatkowym rocznq deklaracji

PIT 4R i PIT 8 AR.

'l3. Upowa2niony pracownik jednostki organizacyjnej, pracownik zapewniajqcy obsluge

jednostek o5wiatowych do 31 grudnia pzekazuje upowa2nionemu pracownikowi

Urzqdu Gminy i Miasta wykaz zawierajqcy imie, nazwisko oraz Pesel os6b kt6re

uzyskaly pzych6d w danym roku podatkowym. Do 10 stycznia upowazniony

pracownik Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zwr6ci sie o przekazanie

czqstkowych deklaracji PlT11 od os6b kt6re osiqgngly przych6d w kilku jednostkach

organizacyjnych celem spozqdzenia lqcznej deklaracji i zlo2enia jej w Urzgdzie

Skarbowym.

14.W pzypadku, gdy po dniu pzekazania spozqdzonych deklaracji ZUS i podatku

zostanq stwierdzone w nich nieprawidlowoSci, lub zaistnieje inna okolicznoS6

skutkujqca konieczno6ciq dokonania korekty, upowa2niony pracownik dokonuje

korekty dokument6w oraz kwot zobowiqzaf lub nale2no6ci publicznoprawnych.

Zgloszenie tej okoliczno6ci pracownikowi odpowiedzialnemu za rozliczenia z ZUS

i US w Gminie i Mie6cie dokonywane jest popzez dostarczenie stosownych

dokument6w podpisanych pzez upowa2nionych pracownik6w w celu weryfikacji.

15. Pracownik odpowiedzialny za rozliczenia z ZUS i US w Gminie i MieScie dokonuje

weryfikacji kompletno5ci przekazanych danych oraz por6wnuje kwoty cze6ciowe

z kwotami ujgtymi w lecznych deklaracjach rachunkowo, poprzez sprawdzenie

poprawnoSci wartosci liczbowych.

l6.Deklaracja ZUS DRA, P|T4R, PIT 8AR Gminy i Miasta jest podpisywana ptzez

platnika lub osobg upowa2nionq do podpisywania ww. dokumentu oraz skladana



w formie elektronicznej w terminach okre6lonych ustawa.

17. W celu zapewnienia prawidlowosci prowadzenia rczlicz:efi w zakresie skladek ZUS

ipodatku w Gminie iMieScie, wszystkie osoby, kt6rym powierzono czynnoSci z tym

zwiqzane oraz osoby je zastepujece zobowiEzane sq do zapewnienia zgodno6ci

wykonywanych czynno6ci z powszechnie obowiezujqcymi pzepisami prawa oraz

regulacjami wewnetznymi. Osoby te sq zobowiqzane do zachowywania nale2ytej

staranno6ci i zetelnoSci w trakcie pzygotowywania i weryfikacji rozliczen ZUS

i podatku, kierowania sig wiedzq fachowq, a tak2e do stalej dbalo6ci o poziom wiedzy

wlasnej oraz pozostatych os6b w przedmiotowym zakresie.

DZtAt ilt

ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI 0368 ODPOWEDZIALNYCH ZA ROZLICZENIE

SKLADEK ZUS I PODATKU

s5
Zasady odpowiedzialno6ci

Pracownik odpowiedzialny za rozliczenia ZUS i podatku w Gminie i Mie6cie

Czerwionka - Leszczyny nie jest zobowiqzany do weryfikacji prawidlowoSci danych

i zapis6w przekazywanych przez jednostki organizacyjne oraz jednostki o6wiatowe

obslugiwane przez ZEAS, pod wzglqdem merytorycznym z punktu widzenia

obowiqzujecych pzepis6w prawa.

Nadz6r nad pelnym respektowaniem zasad pzedstawionych w procedurze, zgodnie

z obowiqzujqcymi pzepisami prawa sprawuje Burmistz, Kierownicy Jednostek

Organizacyjnych, Kierownik Zakladu Bud2etowego oraz upowaznieni pracownicy

w ramach powierzonego zakresu czynnoSci slu2bowych.

v i Mlssta
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BURMTSTR,Z
GMINY I MIASTA

Czerwronka-t-eszcrYnY

RADCA P

Zal4cznkw 2
do Zarzqdzenia nr t0120
Burmistrua Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnra09.01.2020 r.

WYKAZ JEDNO STEK BUDZETOWYCH I Z AKI, ADU BUDZETOWEGO

lgln
iMesta
rLeszczyny

lszerlakl

N-,

Lp. Pelna nazwa jednostki Skr6cona nazwa
iednostki

Adres jednostki

I
Urz4d Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

UGiM
ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-
Leszczyny

2. Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji MOSiR
ul. 3 Maja 36,4.

44-230 Czerwionka-
Leszczyny

J. Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej ZGM
ul. Ligonia 5C
44-238 Czerwionka-
Leszczyny

4. Zarz7d Dr6g i Sluzby Komunalne ZDiSK
ul. Polna 6
44-238 Czerwionka-
Leszczyny

5. O6rodek Pomocy Spolecznej OPS

ul. 3 Maja 368
44-230 Czerwionka-
Leszczyny

6

Zesp6l Ekonomiczno-Admini stracyj ny
Szk6l Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (w zakresie wszystkich
iednostek oSwiatowych)

ZEAS
ul. WolnoSci I I
44-230 Czerwionka-
Leszczyny

8Ut
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