
WOJT GMINV
S7 731 WAGANfcC

Zarz^dzenie Nr 60.2014
Wojta Gminy Waganiec

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie: Zmiany zalacznika 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 samorza^dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), zarza^dzam co nastejaije:

/ar/ifd/.am, co nastepuje:

§1

1. W § 5 ust. 2 pkt 2.3 Zalacznika nr 1 Regulaminu Organizacyjnego Urz^du Gminy

zapis ,,Radca Prawny"skresla si?.

2. § 12 ust. 4 pkt 4.3 ppkt 10; § 12 ust. 4 pkt 4.4 ppkt 12; § 12 ust. 4 pkt 4.5 ppkt 9;

§ 12 ust. 5 pkt 5.5 ppkt 15 otrzymujq. brzmienie nastejmja^ce: ,,Przygotowywanie projektow

uchwal i innych materialow wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej komisji."

3. W § 12 ust. 6 pkt 6.1 skresla si§.

§2

Dokonuje si§ zmiany w Schemacie Organizacyjnym Urz^du Gminy w Wagancu,

stanowia^cym zala^cznik nr 2 do Zarz^dzenia Nr 32.2014 Wojta Gminy Waganiec

z dnia 26 czerwca 2014 roku i wprowadza Schemat Organizacyjny stanowi^cy zala^cznik

nr 1 do Zarzadzenia Nr 60.2014 Wojta Gminy Waganiec z dnia 19 grudnia 2014 roku.

§3

Wykonanie zarza^dzenia polecam Zast^pcy Wojta.

§4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2015 r.
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PELNOMOCNICY
WOJTA GMINY

Pelnomocnik ds.
przeciwdzialania
alkoholizmowi,

narkomani,
przemocy w rodzinie

i patologii

AN

ZAL/\CZNIK NR 1
do Zarzadzenia Nr 60.2014 z dnia 19.12.2014 r.

SCHEMA T ORGANIZACYJNY URZQDU GMINY W WAGANCU

Wojt Gminy W

SAMODZIELNE
STANOWISKA PRACY

Pelnomocnik ds.
informacji
niejawnych

IN

Pelnomocnik ds.
przeci\vdzialania

wprowadzaniu do
obrotu finansowego

wartosci maj^tku
pochodz^cego z

nielegalnych zrodel
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Sekretarz SEG

st ds. ewidencji ludnoki
wyd. dow. osob.

i spraw wojskowych

SO

st. ds. kadr i ewidencji
dziatalnosci gospodarczej

KS

st. ds. obslugi
informatycznej

IF

sekretariat gminy st. ds.
obslugi RG i jej organow

oraz spraw organizacyjnych
Urzedu Gminy w Wagancu

RG

st. ds. archiwum

animator zajec sportowych
instruktor sportu

stanowisko gospodarcze
-nie urzednicze

st. ds. obrony cywilnej
i / a rzad /an i ; i
kryzysowego

OC

st. ds. USC use

REFERAT GOSPODARK1
KOMUNALNEJ
Zastfpca Wojta

Kierownik Referatu GK

st. ds. gospodarki
komunalnej

GWS

st. ds. rolnictwa i ochrony
srodowiska

R§

st. ds. zamowieri
publicznych i gospodarki

wodno-sciekowej

ZP
GWS.1

st. ds. budownictwa,
drog, zagospodarowania
przestrzennego i in ien ia

komunalnego

BD

st. ds. gospodarki
odpadami

UK

Wieloosobowe stanowisko
ds. eksploatacji ujecia wody

i oczyszczalni sciekow

Stanowiska nie urzednicze
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KSIF^GOWY
Skarbnik Gminy-
Glowny ksiegowy

(kierownik referatu)

st. ds. ksifgowosci
budzetowej

st. ds. flnansowych

st. ds. poboru
podatkow i oplat

st. ds. wymiaru
podatkow i oplat

st. ds. obslugi
kasy
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,
mgr Piotr Kosik


