zARzĄDzENlENr 66/2013
WójtaGminyżelazków
z dnia30.10.2013r.
W sprawiez1ianvRegu|aminu
organizacyinego'
okreś|ajqcego
organizację
izasady
. *. .funkrjonowania
Urzędu
Gminy.
Na podstawie
ań. 33 ust.2 orazart.40 ust.2 pkt.2 ustawy
z dnia8 marca1990r.
o samorzqdzie
(Dz.U.22013
gminnym
r.poz.594)
zarzqdzam,co następuje:
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przyjętym
W Regu|aminie
organizacyjnym
Urzędu
GminyZe|azków
Zarz4dzeniem
Nr65/2011
Wójta
GminyZe|azków
z dnia29 grudnia
20.|1r'
wprowadzam
następujqce
zmiany
zgodnie
z załqcznikiem
Nr1doniniejszego
Zarz4dzenia

52

7arz4dzeniewchodzi
z dniemogłoszenia
natab|icy
ogtoszeń
Urzędu
Gminyw Zelazkowie

6612013
Nr1doZarz4dzenianr
Zatqcznik
Ze|azków
Gminy
Wójta
z dnia30.10.2013r.
zatącznik
stanowiqcym
UrzęduGminyw żelazkowie
organizacyjnym
Zmianyw Regutaminie
w sprawienadania.
z dnia29grudnia2011r.
Gminy'Źe|azków
s5/2u1.Wójta
do1arzqdzeniaNr
Urzędu
i zasadyfunkcjonowania
organizację
okreś|ającego
organizacyjnego'
Regulaminu
Gminy

91

obstugi:
pracypracowników
treśĆ
,,Stanowisko
|||5 7 p. 1.1.ppkt.l.1.9otrzymuje
W rozdzia|e
potrzeb,,
wedtug
pomocnicze
tworzone
innestanowisko
sprzqtaczka,
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brzmienie:
l||$ 7 otrzymuje
z $ 1Rozdział
W zwiqzku
pracy:
sięda|ejnastanowiska
dzie|4ce
referaty
następujqce
wchodzq
Urzędu
1. W skład
sięna:
dzie|qcy
administracyjny
1.1.Referat
(DO)
ds.organizacyjnych
stanowisko
1.1.1.
.l.1.2.
(EL)
Iudności
i ewidencji
ds'obywatelskich
stanowisko
(USC)
osobistych
ds.USCidowodów
]'1'3.
stanowisko
'l.1'4.
i stanów
wojskowości
obronności,
, pożarnictwa
cywilnej,
ds'obrony
stanowisko
(OC)
nadzwyczajnYch
pub|icznych,
BHPi inwentaryzacji(zP)
ds.zamówień
1.1.5.
stanowisko
ikontro|iwewnętrznej(AS)
radygminy
zdrowia,
sportu,
kultury,
ds.oświaty,
stanowisko
1.1.6.
(lN)
interesantów
obsługa
informatyk,
1.1.7.
(ol)
interesantów
ds.obstugi
stanowisko
1.1.8'
pomocnicze
innestanowisko
sprzqtaczka,
pracowników
pracy
obstugi:
1.1'9.
stanowisko
wedtug
tworzone
Potrzeb
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sprzqtaczka,
obsługi:
pracypracowników
treść
Vl 9 29otrzymuje
,,Dozadaństanowiska
W r.ozdzale
potrzeb"
wedtug
pomocnicze
tworzone
innestanowisko
94
pracypracowników
Do zadaństanowiska
brzmienie:
V| $ 29 otrzymuje
z $ 3 Rozdziat
W zwiqzku
na|ezy:
gi:sprzqtaczka
obsłu
Gminy
Urzędu
pomieszczeń
w budynku
1.sprzqtanie
zabezpieczenia
isprawdzanie
Urzędu
budynku
2.zamykanie
na
orazzapotrzebowania
w budynku
i uszkodzeń
Gminyusterek
Sekretarzowi
Wójtowi,
3. zgtaszanie
czystości
utrzymania
środki
potrzeb
na|eży:
wedtug
pomocniczego
tworzonego
stanowiska
Dozadańinnego
Referatów
Kierowników
Gminy,
Skarbnika
przez
Wójta,Sekretarza,
z|econych
zadań
1.wykonywanń

5s

się zmianęz dotychczasowego
Wprowadza
organizacyjnego
Nr 1 do Regu|aminu
W zatqczniku
pomocnicze
innestanowisko
sprzqtaczka,
obsługi:
pracypracowników
na,,Stanowisko
,,sprzqticzka',
potrzeb,,
według
tworzone

54

pozostaje
bezzmian
Ze|azków
Gminy
Urzędu
organizacyjnego
Regu|aminu
treść
Pozostała

5s

ostoszeniNPt';1q
z dniem
w zycie
wchodzq
Ze|azków
Gminy
Urzędu
organizacyjnego
Regu|aminu
Zmiany
ogtoszeń
tab|icy
{ }w;nN|wah
nsr l}ńi"iei

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

WÓjt Gminy Żelazk w

Referat Administracyj ny
St. ds. organizacyjnych

St. ds.obywatelskichi
ewidencjiludności

Kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego, Komunikacj io
Inwestycji i Fundusry
Pomocolwch
St. ds. gospodarki
przestrzennej i czynÓw
społecznych
St. ds. komunikacji
inwestycji

St. ds. obrony cywilnej,
obronnoŚci' wojskowości,
pożarnictwa i stanÓw
nadzwyczajnych

St. ds. zamÓwieri publicznych
BHP i inwentaryzacji
St. ds.oświaty,
kultury,sportu,
zdrowia,rady gminy i konholi
wewnętrznej
Informatyk,obsługainteresantÓw

St. ds.obsfusiinteresantÓw
StanowiskopracypracownikÓwobsługi!
sprzątaczka,
innestanowiskopomocnicze
tworzonewedługpotrzeb

St. ds. funduszy
pomocowych i
Gminnego Centrum
Informacji

Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska, Gospodarki
Gruntami i Gospodarki
Lokalowej

St.ds. infrastruktury
wiejskiej
ochronyśrodowiska
St. ds. geodezji, gospodarki
gruntami i komunalnej oraz
komunalizacji

Referat Finansowy

,

St. ds' dochodÓw budżetu :
St. ds. ewidencji wymiaru
oodatkÓw
St. ds. księgowościpodatkowej
St. ds. podatkÓw od środkÓwtrans portowych i działalnościgospodarczej

St. ds. budżetu
St. ds' rachubv i rozrachunkÓw

Pełnomocnik ds. niej awnych

PełnomocnikWÓjta ds. profilaktyki
i t ozw ięywania problemÓw
alkoholowvch

Pedagog szkolny - terapeuta
uza|eŻnienSzkoĘ Podstawowe

Pedagog szkolny - terapeuta
uza|eimien (ZespÓł SzkÓł _
gimnazjum)

St. ds. egzekucji podatkÓw
St' ds. kontroli i sprawozdawczości
budżetuGminy
St. ds. rejestru inaliczeit
podatkowych
St. ds. rachuby i rozrachunĘÓw
jednostek budżetowych '

