
Zarządzenie Nr 120.16 .2014
Wójta Gminy Radłów

z dnia 29 października  2014 r. 

w sprawie  zmiany  zarządzenia Nr 120.06.2011 Wójta Gminy Radłów                
z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Radłów 
   

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z  późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

     § 1.  W zarządzeniu  Nr 120.6.2011 Wójta Gminy Radłów z dnia 23 marca 
2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Radłów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie :

„§ 11.1 W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) Wójt, który z mocy prawa jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego;
2) Sekretarz, który jednocześnie pełni  funkcję Kierownika Referatu 
Organizacyjnego i Spraw Społecznych;
3) Skarbnik, który jednocześnie pełni funkcję Kierownika Referatu Finansów;
4) Kierownik Referatu Gospodarki;
5) Zastępca Kierownika USC.
2. Wójt sprawuje nadzór nad Sekretarzem, Skarbnikiem, Kierownikiem Referatu
oraz Zastępcą Kierownika USC.
3. Zakresy zadań  w ramach obowiązujących przepisów, w  tym niniejszego 
Regulaminu ustalają:



1) Wójt – dla Sekretarza, Skarbnika, Zastępcy Kierownika USC i Kierownika 
Referatu Gospodarki;
2) Sekretarz - dla pracowników Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych;
3) Skarbnik – dla pracowników Referatu Finansów;
4) Kierownik Referatu Gospodarki dla pracowników tego Referatu.
4. Kierownicy referatów oraz pracownicy referatów odpowiadają  pod 
względem  merytorycznym  i formalnym za  realizację  powierzonych im zadań.”
2) w  § 26 pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem  i dodaje się pkt 4                        
w brzmieniu:
„  4 spraw kadrowych, w szczególności regulowanych przepisami:
a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy ;
b) ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu pracy w indywidualnym 
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy;
c)ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
d)  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych w zakresie przygotowywania  wniosków o rentę lub 
emeryturę i pism w sprawie odpraw emerytalnych.”

3) w  §27 pkt 2 skreśla się;

4)w  § 31  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
5)  „Kierownik USC” na „Zastępcę Kierownika USC”.

5) w  § 32 ust.  2 otrzymuje brzmienie:                               
  „ 2. Zastępca Kierownika USC upoważniony jest do załatwiania w imieniu 
Wójta spraw  z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego , w tym do 
wydawania decyzji administracyjnych”.  
   
     § 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
     § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 120.16.2014 

Wójta Gminy Radłów
z dnia 29 października 2014 r. 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA Z PODZIAŁEM NA STANOWISKA PRACY REFERATY
URZĘDU GMINY RADŁÓW

W skład Urzędu Gminy wchodzą następujące  stanowiska pracy  i referaty:
1. Wójt Gminy, który jest Kierownikiem USC                                          1 etat                        
2. Sekretarz Gminy, który kieruje Referatem Organizacyjnym i Spraw 

Społecznych                                                                                               1 etat;
3. Skarbnik Gminy, który kieruje Referatem Finansów                          1 etat;
4. Kierownik Referatu Gospodarki                                                            1 etat
5. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego                 1 etat

6. Referat  Finansów  w skład którego wchodzą następujące stanowiska:
1) stanowisko ds. księgowości i wynagrodzeń 1 etat;
2) stanowisko ds. księgowości budżetowej 1 etat;
3) stanowisko ds. księgowości jednostek organizacyjnych 1 etat;
4) stanowisko ds. oświaty 1 etat;
5) stanowisko ds. podatków od towarów i usług 0,30 etatu;
6) stanowisko ds. księgowości podatkowej 1 etat;
7) stanowisko ds. podatków 1 etat;
8) stanowisko ds. finansowych                                                             1 etat.

7. Referat Gospodarki w skład którego wchodzą następujące stanowiska:
1) stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska    1 etat;
2) stanowisko ds. gospodarki komunalnej i działalności 

gospodarczej 1 etat;
3) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 1 etat;
4) stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi                   1 etat;
5) konserwator stacji uzdatniania wody 1 etat;
6) robotnik gospodarczy (2 osoby) 1,50  etatu;
7) konserwator oczyszczalni ścieków                                                  1 etat;
8) konserwator hydroforni                                                                    1 etat.

8. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych w skład którego wchodzą 
następujące stanowiska:
1) stanowisko ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego 1 etat;
2) stanowisko ds. obsługi rady i jej organów 1 etat;
3) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych, promocji 

i komunikacji  społecznej                                                                                   0,70  etatu;
4) sprzątaczka 1 etat;

9. Kierowca Mikrobusu               0,50 etatu.

                                  


