
Zębowice, dnia 01.06.2012 r.

Zarządzenie Nr 37/2012
Wójta Gminy Zębowice

z dnia 01 czerwca 2012 r.

w sprawie przygotowania projektu nowego Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie 
Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. 
U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

wyznaczam:

1) Panią Teresę Czaja – Sekretarza Gminy,
2) Panią Irenę Dzikowską – Skarbnika Gminy,
3) Panią Urszulę Czernik – Kierownika USC,
4) Pana Edmunda Langosz – Zastępcę Wójta Gminy,

do  opracowania  projektu  nowego  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Gminy  w 
Zębowicach, który będzie zawierał między innymi następujące zapisy:

§ 2

1) W nowym regulaminie zapisać rozwiązania dla trzech referatów:

• Referat Finansów,
• Referat Rozwoju Gospodarczego,
• USC.

2) Zaproponować samodzielne stanowiska:

• stanowisko ds. sekretariatu i kadr – podległość wójta,
• stanowisko ds. oświaty, pomocy materialnej i stypendium – podległość wójta,
• stanowisko ds. dróg, terenów i obiektów komunalnych Gminy i grupy gospodarczej – 

podległość zastępca wójta, 



• stanowisko ds. audytu wewnętrznego, kontroli zewnętrznych – podległość Sekretarz 
Gminy,

3) Wprowadzić zapisy obsługi zewnętrznej dla:

• zadań informatycznych i bezpieczeństwa informatycznego – podległość merytoryczna 
- zastępca wójta, finansowa – wójta,

• zadań wynikających z przeglądów budowlanych wszystkich obiektów należących do 
Gminy Zębowice,  zadań inspektora  nadzoru budowlanego podczas  wykonywanych 
inwestycji budowlanych przez Gminę Zębowice.

4) Opracować  kartę  zadań  i  zakres  czynności  dla  każdego  pracownika  z 
uwzględnieniem  zasady  jeden  pracownik  wykonuje  zadania  wynikające  z 
danej  ustawy.  Jeżeli  zadań  z  tego  zakresu  jest  za  mało,  wtedy  wykonuje 
zadania  wynikające  z  kolejnej  ustawy.  Karta  zadań  pracownika  musi  być 
zbieżna  z  nowym  zakresem  czynności,  który  wynikać  będzie  z  projektu 
nowego Regulaminu Organizacyjnego.  Zakres  czynności  ma odnosić  się  do 
ustaw, które obejmować będą wykonywane zadania przez pracownika.

§ 3

Powyższe, proszę przygotować w postaci projektu w formie elektronicznej (plik Word) 
w terminie do 19 czerwca 2012 roku.

Otrzymują:

1. Pan Edmund Langosz – Zastępca Wójta Gminy,
2. Pani Teresa Czaja – Sekretarz Gminy,
3. Pani Irena Dzikowska – Skarbnik,
4. Pani Urszula Czernik – Kierownik USC


