Zarządzenie Nr Or. 0050.24a.2013
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 29 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dąbrównie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Dąbrównie stanowiącym załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr Or. 0050.20.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dąbrównie wprowadzam następujące zmiany:
1. W Rozdziale III ORGANIZACJA URZĘDU, w § 7 ust 1 dodaje się punkt 1a
w następującym brzmieniu:
„§ 7 ust. 1 pkt 1a. Zastępca Wójta – (ZW) – 1/10 etatu”.
2. W Rozdziale V ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA
GMINY i SKARBNIKA GMINY, § 18 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 18. Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:
1) zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia
obowiązków we wszystkich sprawach Gminy,
2) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub
wynikające z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków,
3) wykonuje zadania i kompetencje wyznaczone przez Wójta oraz zapewnia, w
powierzonym mu zakresie, kompleksowe rozwiązywanie problemów
wynikających z zadań Gminy i kontroluje działalność komórek realizujących te
zadania,
4) współorganizuje politykę kadrową,
5) przejmuje obowiązki Sekretarza w czasie jego nieobecności,
6) w zakresie realizacji powierzonych zadań odpowiada bezpośrednio przed
Wójtem.”.
3. Schemat organizacyjny Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie podlega publikacji przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu.
Wójt
/-/ Tadeusz Błaszkiewicz

