                                        

                

                                          ZARZĄDZENIE  Nr  107/08

                       WÓJTA GMINY KRZYŻAKÓW  z dnia  31 grudnia 2008 roku


           w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Krzyżanowie


     Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U z 2001 r. .Nr 142 poz.1591;z 2002 r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558,Nr  113 poz.984,
Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203;z 2005 r.Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457;z 2006 r. Nr 17 poz.128 i 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r Nr 180 poz.1111)  zarządza  się co następuje:

    §  1.W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Krzyżanowie stanowiącym załącznik
do Uchwały Nr 188 /XX/2000 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1.w  § 6  pkt 7 otrzymuje brzmienie: Referat Rozwoju Gospodarczego 
   skreśla się  pkt 9 ,a pkt 10 staje się pkt 9.

2. w § 9
  1) ust.1 lit.d otrzymuje brzmienie "Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego ".
  2) ust.2 skreśla się lit.d) Samodzielne stanowisko d)s organizacyjnych i wojskowych.;
      w ust.2 lit.e) staje się lit.d);
      ust.2 lit.e) otrzymuje brzmienie "Samodzielne stanowisko d)s społecznych i oświatowych, 
      Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
  3) w ust.4 dodaje się: lit.c) stanowisko ochrony środowiska ,inwestycji i zamówień publicznych.
  4) ust.5 otrzymuje brzmienie: Kierownikowi  Referatu Rozwoju Gospodarczego  bezpośrednio
      podlegają;
      a) kierowca,
      b) konserwatorzy,
      c) konserwatorzy - mechanicy OSP Krzyżanów, Ktery, Kaszewy, Kuchary, Młogoszyn,
          Siemienice,Wały;
      d) pracownicy robót publicznych;
      e) sprzątaczka.

3. skreśla się § 19,§ 20 staje się § 19,§ 21 staje się § 20 itd;

4. w § 19 dodaje się:
    pkt.13 Prowadzenie rejestru faktur;
    pkt 14 Przyjmowanie,przechowywanie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu
               i jednostek organizacyjnych;
    pkt 15 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy .Prowadzenie spraw związanych 
               z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,prac społecznie - użytecznych,
               staży;
    pkt 16 Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy;
    pkt 17 Współpraca z sądami w sprawie zatrudnienia skazanych na cele społeczne;
    pkt 18 Prowadzenie spraw z zakresu Prawa zamówień publicznych w tym: dokumentacji
               zamówień,rejestru;

5. w § 20 dodaje się:
    pkt 10 Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP,Prezydenta RP,
               Parlamentu  Europejskiego, rady gminy ,powiatu i sejmiku województw, wójta gminy, 
               referendów oraz organów samorządu wsi;
    pkt 11 Współdziałanie z samorządem mieszkańców wsi oraz organizacjami społecznymi;

6. w § 21                                                                                                                                                                                                          1) tytuł otrzymuje brzmienie -  Do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego  należy:;
2) dodaje się:
    pkt 29 Prowadzenie spraw należących do gminy w zakresie powszechnego obowiązku
               obrony Rzeczypospolitej Polskiej i zarządzania kryzysowego.
              
    pkt 30 Prowadzenie ewidencji kart drogowych kierowców urzędu oraz dokonywanie
               rozliczeń.
 Stanowisko przy znakowaniu pism dotyczących rozwoju gospodarczego używa symbolu
 RRG , a przy znakowaniu pism dotyczących obrony cywilnej OC


      § 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

                                                                      Wójt
                                                    mgr inż. Tomasz Jakubowski






