ZARZĄDZENIE Nr 30/2021
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 12 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Borowie
Na podstawie § 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity z 2020 roku poz. 713 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Borowie stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Nr 26/2010 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 kwietnia 2010 roku § 7 Rozdział
III otrzymuje brzmienie o następującej treści:
1.W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
Wydział Finansów i Budżetu - „F”
Wydział Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego -„ RG”
Wydział Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – „DP”
Wydział Społeczno - Organizacyjny i Sportu - „ OK”, „ZR” ,
Urząd Stanu Cywilnego - „ USC”, „SO”
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i
obsługi Rady Gminy „OC” , „ORG”.
7. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i promocji gminy „PG”
8. Radca Prawny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Wydziałami kierują Kierownicy Wydziałów
3. Schemat struktury organizacyjnej Urzędu przedstawia się następująco:
1). WÓJT GMINY
2). Z-CA WÓJTA GMINY
3). SEKRETARZ GMINY
4). SKARBNIK GMINY
5). WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU








Kierownik Wydziału, realizujący zadania przypisane do stanowiska ds. księgowości
budżetowej
Stanowisko ds. planowania i księgowości budżetowej
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Stanowisko ds. płac, kontroli wewnętrznej i archiwum zakładowego
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasjera
Stanowisko - pomoc administracyjna

6).WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO






Kierownik Wydziału, realizujący zadania przypisane stanowisku ds. oświaty i
zamówień publicznych
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami
Stanowisko ds. przygotowania i zarządzania projektami
Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji

7). WYDZIAŁ DRÓG, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO




Kierownik Wydziału
Stanowisko ds. dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego
Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

8). WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY I SPORTU
 Kierownik Wydziału, realizujący zadania przypisane do stanowiska ds. organizacyjnoadministracyjnych, kadr i ewidencji działalności gospodarczej oraz sportu,
 Stanowisko informatyka
 Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i stypendium szkolnego oraz Karty
Dużej Rodziny
 Stanowisko - pomoc administracyjna realizujące zdania ds. bezpośredniej obsługi
mieszkańców
 Stanowisko - pomoc administracyjna realizujące zdania ds. bezpośredniej obsługi
mieszkańców
 Stanowisko pomoc administracyjna – pracownik hali sportowej
 Stanowisko pomoc administracyjna – pracownik hali sportowej
 Stanowisko pomoc administracyjna – pracownik hali sportowej
 Stanowisko Woźna
 Stanowisko pracownik gospodarczy
 Stanowisko pracownik gospodarczy
 Stanowisko pracownik gospodarczy
 Stanowisko pracownik gospodarczy
9).URZĄD STANU CYWILNEGO




Kierownik USC
Z-ca Kierownika USC
Stanowisko pomoc administracyjna
Stanowiska te realizują także zadania i kompetencje z zakresu spraw obywatelskich,
wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wydawania zezwoleń na
sprzedaż alkoholi i organizacji imprez masowych, nadzoru nad działaniami
organizacyjnymi jednostek podległych gminie tj. Gminnego Ośrodka Kultury,
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnej Biblioteki
Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz stowarzyszeń, organizacji
pozarządowych i pożytku publicznego a także z zakresu organizacji przygotowań,
przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów

10). SAMODZIELNE STANOWISKA




Radca prawny
stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi
Rady Gminy .
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i promocji gminy.
Stanowisko realizuje także zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli, ochrony ppoż,
nadzoru nad ochotniczymi strażami pożarnymi, ochroną zabytków i opieki nad
zabytkami, nadzoru utrzymaniem gminnych budynków i obiektów użyteczności
publicznej
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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