
ZARZĄDZENIE NR1/17
WÓJTA GMINY ADAMÓW
z dnia 02 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Adamów

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.) zarządzam, co następuje:

§l

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Adamów stanowiącym Załącznik nr l do
Zarządzenia Nr 1/13 Wójta Gminy Adamów z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów wprowadza się następujące zmiany:

l) W rozdziale III Kierownictwo w § 15 pkt. 1 Do zadań Sekretarza należy
w szczegóhiości dodaje się podpunkt

6. prowadzenie redakcji i nadzór nad składem bezpłatnego kwartalnika samorządowego
pod nazwą „Informator Gminy Adamów ”

2) W rozdziale IV Struktura Organizacyjna Urzędu w § 19 pkt. 2/ Referat Organizacyjny i
Spraw Obywatelskich ,,OR”:
a) litera c) otrzymuje nowe brzmienie: ,, organizacyjna - kadrowych i BHP”,
b) dodaje się literę h) pomoc administracyjna

3) W rozdziale IV Struktura Organizacyjna Urzędu w § 19 pkt. 1/ Referat Finansowo -
Księgowy „FK” dodaje się literę h) pomoc administracyjna (2 etaty)

4) W rozdziale VI Zadania Referatów z § 23 pkt. 3) W zakresie podatków i opłat usuwa się
,,podpunkt 1 1. ponadto do zakresu działań referatu należy:
a) rozliczanie inkasentów z pobranych opłat za pobór wody.
b) wystawianie faktur za zużytą wodę i odebrane ścieki”.

5) W rozdziale VI Zadania Referatów w § 24 pkt. 5) W zakresie spraw kadrowych Urzędu
dodaje się podpunkt

7. wykonywanie wszelkich czynności BHP wynikających z KP oraz z § 2 ust. I
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby
bezpieczeństwa i higienypracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 zpóźn. zm.).

6) W rozdziale VI Zadania Referatów w § 25 w pkt. 9) Ponadto w zakresie referatu jest:
dodaje się podpunkty

5. Prowadzenie ewidencji odbiorców wody
6. Wystawianiefaktur oraz wezwań do zapłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki
7) W rozdziale VI Zadania Referatów w § 26 pkt. 9 W zakresie promocji Gminy dodaje się

podpunkt
14. Tworzenie bezpłatnego kwartalnika samorządowego pod nazwą „Informator Gminy

Adamów



§2

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Adamów stanowiącym Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 1/13 Wójta Gminy Adamów z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów wprowadza się następujące zmiany:

1) W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich:
a) zmianie ulega nazwa stanowiska ze „Stanowisko do spraw organizacyjne-

kadrowych” na „Stanowisko do spraw organizacyjna- kadrowych i BHP ”,
b) wprowadza się stanowisko pomoc administracyjna

2) W referacie Finansowo - Księgowym wprowadza się stanowisko pomoc
administracyjna /2 etaty/

§3

Pozostała część Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Adamów pozostaje bez zmian.

i

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego

Z ca Kierownika USC

Z-ca Skarbnika Gminy

Stanowisko ds.
Księgowo - Podatkowych /2 etaty

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ni)/13 Wójta Gminy Adamów z dnia 3 stycznia 2013 r. ze)mianami z dn 28 06 2013r , ze zmianami z dn 23 08 2016r
oraz ze zmianami z dn 02 0| 2017r
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Stanowisko ds.
wymiaru zobowiązań pieniężnych

obsługi sekretariatu Wojta

Stanowisko ds.
Finansowo - Księgowych

Stanowisko ds.
organizacyjne - kadrowych i BHP

Stanowisko ds. księgowości
budżetowej

Stanowisko ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych

Stanowisko ds.
Księgowo - Oświatowych /2 etaty

Stanowisko ds. kultury i proinocji
gminy

Stanowisko ds.
finansowych gospodarki odpadami

Pomoc administracyjna / 2 etaty

Stanowisko ds. obronnych i obsługi
Rady Gminy

Stanowisko ds. oświaty, zdrowia

Kierownik Referatu

Stanowisko ds gospodarki

Stanowisko ds rolnictwa 1 rozwoju
Kierownik Referatu °b5Za"ÓW W'°J5k'°h _ Í

S _ k d _ Stanowisko ds gospodarki
tanowks O S' Olgamzagn komunalnej iochrony srodowiska

Stanowisko ds zamówien publicznych
i obslugi informatycznej

' Stanowisko ds inwestycji
i grupy gospodarczej

Pomoc administracyjna

Grupa gospodarcza

Kierowcy konserwatorzy OSP
i sportu ~~ ~ ~ ~

"Ą ' " ' ' `" Kierowcy
Pomoc administracyjna rzątaczka_ ¬ SP

Rzeinieślnicy wykwalifikowanp _
Operatorzyíý *_


