
ZARZĄDZENIE Nr 0050/170/2022
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 18 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany  Zarządzenia Nr 0050/59/2022 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia                        27 kwietnia
2022 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz.
559  z  późn.  zm.)  do  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Gminy  Polska  Cerekiew
wprowadzonego  w  życie  jako  tekst  jednolity  zarządzeniem  Wójta  Gminy  w  Polskiej  Cerekwi
Nr 0050/59/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzam następujące zmiany:

§ 1

1. W rozdziale III STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY 

w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Samodzielne stanowiska pracy :
1. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych, obsługi sekretariatu                               1 etat
 urzędu gminy, obsługi Rady Gminy i jej organów (w sprawach organizacyjnych 
 symbol Or, w sprawach Rady Gminy symbol RG )
2. Samodzielne stanowisko pracy oświaty,  spraw organizacyjnych,                                           1 etat
pozyskiwania środków zewnętrznych ( w sprawach oświaty symbol OŚW, 
w sprawach organizacyjnych symbol Or. I, w sprawach pozyskiwania środków 
zewnętrznych symbol PŚZ )                                                                                                         
3. Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr ( symbol Ks)                                                           ¼ etatu
4.Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych                       ¼ etatu
(symbol SO )                                                                                                                       
5. Samodzielne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i spraw społecznych                 1 etat
 ( symbol Pu )                                                                                                                   
6. Pełnomocnik Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych                              1 etat
    (symbol Al )
7. Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska , melioracji                                        1 etat
     (symbol Ośr )                                                                                                                     
8. Samodzielne stanowisko pracy ds. rolnictwa  (symbol R )                                                       1 etat
9. Samodzielne stanowisko pracy ds. obronności, leśnictwa, ochrony przeciwpożarowej           1 etat
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (symbol w sprawach obronności symbol 
So,w sprawach obrony cywilnej symbol OC, w sprawach leśnictwa  symbol  Ls,  
w sprawach ochrony przeciwpożarowej symbol Ppoż, w sprawach kultury fizycznej 
symbol KFT)                                                                                                                 
10. Samodzielne stanowisko pracy ds.  obsługi informatycznej, funduszy unijnych, promocji   1 etat
(symbol  IUP )                                                                                                                                    
11. Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji, przetargów                                                     1 etat
 (w sprawach inwestycji symbol IK, w sprawach  zamówień publicznych symbol ZP)
12.Samodzielne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki  gruntami          1 etat
i mienia gminnego (w sprawach planowania symbol PP, w sprawach gospodarki 
gruntami symbol GN )
13. Samodzielne stanowisko pracy ds. drogownictwa (symbol KM)                                           1 etat

§ 2



Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Polska Cerekiew.

  § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy
Piotr Kanzy


