
ZARZĄDZENIE NR 12.2020
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 713)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, którego tekst jednolity został 
ogłoszony Zarządzeniem Nr 032.K.2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zmienionym Zarządzeniem Nr 034.K.2017 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 14.2018 z dnia 24 maja 2018 r. 
oraz Zarządzeniem Nr 30.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Zarządzeniem Nr 11.2019 z dnia 30 maja 2020 r. wprowadzam następujące 
zmiany:

1. W § 8 ust. 1 pkt 2) dodaje się podpunkt g) w brzmieniu:

„g) pomoc administracyjna”.

2. W § 8 ust. 2 w pkt 2) dodaje się podpunkt f) w brzmieniu:

„f) stanowisko ds. zamówień publicznych i spraw gospodarczych”.

3. W § 20 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku Urzędu oraz nadzorowanie pracy sprzątaczek 
w Urzędzie, a także czynności administracyjno-porzadkowe basenu oraz terenów przyległych”.

4. W § 22 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

,,7) Nadzór nad mieniem w szkołach i przedszkolach"

5. W § 22 dodaje się pkt 14) w brzmieniu:

,,14) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi oraz spraw gospodarczych jednostek 
organizacyjnych Gminy, w szczególności szkół podstawowych i przedszkoli"

6. Schematy organizacyjne referatów otrzymują brzmienie:

1. Referatu Finansowego jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Referatu Organizacyjno-Administracyjnego stanowisk pomocniczych i obsługi jak w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.

3. Referatu Oświaty jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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Schemat organizacyjny Referatu Finansowego 

Skarbnik 

 

 

Kierownik Referatu 

FR 

stanowisko 

ds. księgowości budżetowej  

FB1 

stanowisko 

ds. księgowości budżetowej  

FB2 

stanowisko 

ds. księgowości budżetowej  

FB3 

stanowisko 

ds. księgowości podatkowej 

FP 

stanowisko ds. obsługi kasy 

FK 

stanowisko 

ds. wymiaru podatku 

FW1 

stanowisko 

ds. ewidencji opłat za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

FO 

stanowisko 

ds. obsługi podatku VAT 

FW2 

stanowisko 

pomoc administracyjna 

FB1.1 
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Schemat organizacyjny Referatu Oświaty 

Sekretarz 

 

 

 

Kierownik Referatu 

OR 

stanowisko 

ds. księgowości   

OB1 

stanowisko 

ds. księgowości   

OB2 

 

stanowisko 

ds. płac 

OP 

stanowisko 

ds. kadrowych 

OK 

stanowisko  

ds. patologii społecznych 

AP 

stanowisko 

ds. obsługi świetlic 

AW1 

stanowisko 

ds. obsługi świetlic  

AW2 

stanowisko 

ds. obsługi świetlic 

AW3 

stanowisko 

ds. obsługi świetlic 

AW4 

stanowisko 

ds. zamówień publicznych  

i spraw gospodarczych 
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Schemat organizacyjny 

Referatu Organizacyjno-Administracyjnego OAR 

Sekretarz 

 

 

 

 

Kierownik Referatu 

RA 

stanowiska pomocnicze 

i obsługi  

stanowisko ds. robotników 

gospodarczych - koordynator 

AG  

robotnik gospodarczy 

AG1 

robotnik gospodarczy 

AG2 

robotnik gospodarczy 

AG3 

goniec 

AL  

konserwator 

AT1 

konserwator 

AK 

palacz co 

AO1 

palacz co 

AO2 

palacz co 

AO3 

robotnik 

gospodarczy  

AG4 

robotnik 

gospodarczy  

AG5 

konserwator 

AT2 
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