
Zarzqdzenie Nr 2.2015
Wojta Gminy Waganiec

z dnia 07 stycznia 2015 r.

w sprawie: Zmiany zalqcznika nr 1 oraz zalacznika nr 2 do Zarzqdzenia nr 32.2014
z dnia 26.06.2014 r. w sprawie nudania Regulaminu Organizacyjnego

Urz^du Gminy Waganiec oraz zalqc/nika nr 1 do Zarzqdzenia nr 60.2014 z dnia
19.12.2014 r. w sprawie Zmiany zalqcznika nr 1 oraz zalacznika nr 2 do Zarzqdzenia nr

32.2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urz^du Gminy Waganiec

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajizie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), zarzajizam co naste_puje:

zarzqdzam, co nastepuje:

§1

1. W § 12 ust. 5 Zalajcznika nr 1 Regulaminu Organizacyjnego Urze_du Gminy
dodaje si§ pkt 5a o nast^pujajcym brzmieniu: Zast^pca Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej.
Do zadan tego stanowiska nalezy w szczegolnosci:

1. Ewidencja majatku komunalnego gminy, prowadzenie sprawozdawczosci, rejestrow,
analiz oraz innych wymaganych dokumentow w tym zakresie,

2. Prowadzenie wszystkich spraw zwiajzanych ze sprzedaza^ nieruchomosci gminnych,
zTmiana^ przej^ciem, dzierzawa^ najmem i nabyciem,

3. Prowadzenie rejestru i innych spraw zwiajzanych z uzytkowaniem wieczystym, oplatq.
adiacencka^, trwalym zarza^dem,

4. Monitorowanie spraw zwi^zanych z prawem pierwokupu nieruchomosci we
wspolpracy z inspektorem ds. poboru podatku,

5. Koordynowanie wykonywania kontroli wewnejrznej podleglych stanowisk pracy na
zasadach okreslonych w Zarza^dzeniu nr 52/2011 Wojta Gminy Waganiec,

6. Koordynowanie prawidlowej realizacji zadan Gminy dotycza^cych
w szczegolnosci:

a) zagospodarowania przestrzennego,
b) zabytkow i miejsc pami^ci narodowej,
c) gospodarki nieruchomosciami,
d) zezwolen i oplat za usuni^cie drzew i krzewow z terenu nieruchomosci,
e) prawa wodnego, ochrony i rekultywacji gruntow rolnych i lesnych oraz ochrony

przyrody i ochrony srodowiska,
f) rolnictwa, lowiectwa, ochrony roslin i zwierzajt,
g) utrzymania drog gminnych oraz zezwolen i oplat za zaj^cie pasa drogowego,
h) oswietlenia drog gminnych,
i) gospodarowania mieniem komunalnym,
j) utrzymania czystosci i porzajdku w gminie,
k) innych zadan b^da^cych w zakresach czynnosci podleglych pracownikow,

7. Koordynacja zadan z zakresu gospodarki komunalnej z innymi stanowiskami
i komorkami organizacyjnymi,

8. Koordynowanie spraw zwiajzanych z odbiorem odpadow stalych i nieczystosci
plynnych na terenie gminy,



9. Koordynowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji oraz rozliczen zwiazanych
z odbiorcami uslug: zaopatrzenia w wod?, odprowadzenia sciekow i odbioru
nieczystosci statych,

10. Koordynowanie prac porzajdkowych na terenach przeznaczonych do wspolnego
uzytkowania oraz obiektow komunalnych,

11. Koordynowanie prac pracownikow zatrudnionych w ramach robot publicznych,
12. Koordynowanie dziatan osob skierowanych do wykonywania prac wyrokami Sajdow,
13. Wsparcie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej przy opracowywaniu planow

rzeczowo - finansowych i budzetowych, analiz, programow, informacji i sprawozdan
z zakresu kierowanego referatu,

14. Wspieranie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej przy przygotowywaniu
projektow dochodow i wydatkow do projektu budzetu gminy i wspoldzialanie w tym
zakresie z innymi komorkami organizacyjnymi,

15. Koordynowanie egzekucji naleznosci za gospodark? odpadami komunalnymi,
16. W zakresie upowaznien udzielonych przez Wojta, wydawanie decyzji

administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
17. Koordynowanie realizacji inwestycji gminnych i prac remontowych organizowanych

przez Urzajd,
18. Kierowanie referatem i podleglymi pracownikami, jak rowniez ponoszenie

odpowiedzialnosci za caloksztatt zadan wykonywanych przez referat podczas
nieobecnosci Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.

2. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie nastejiujajce: ,,Pracownik6w obowiajzuje

nast^pujajcy czas pracy: Poniedzialek, Sroda, Czwartek - od 730 do 1530,

Wtorek-od730dol7°°,

Piatek - od 730 do 14°°."

§2

Dokonuje si§ zmiany w Schemacie Organizacyjnym Urz?du Gminy w Wagancu,
stanowiajcym zala^cznik nr 2 do Zarzajdzenia Nr 32.2014 Wojta Gminy Waganiec
z dnia 26 czerwca 2014 roku oraz zalajcznik Nr 1 do Zarzajizenia Nr 60.2014 Wojta Gminy
Waganiec z dnia 19 grudnia 2014 roku i wprowadza Schemat Organizacyjny stanowiajcy
zata^cznik nr 1 do Zarzadzenia Nr 2.2015 Wojta Gminy Waganiec z dnia 07 stycznia 2015
roku.

§3

Wykonanie zarzajdzenia polecam Zastepcy Wojta.

§4

Zmiany wprowadzone w § 1 ust. 2 Zarzajdzenia wchodza^ w zycie z dniem 1 stycznia
2015 r. Pozostale zmiany wchodz% w zycie z dniem 14.01.2015 r.
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