
ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 
 

Wójta Gminy Siennica 
z dnia 01 marca 2010 r. 

 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy. 
 
 
  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) – z a r z ą d z a m, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy  stanowiącym załącznik do 

zarządzenia Nr 3/2007 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 lutego 2007 r. zmienionym 

zarządzeniami Wójta Gminy Nr 37/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. i Nr 65/09 z dnia  

30 grudnia 2009 r. wprowadzam następujące zmiany: 

 

1. W § 8: 

     1) skreśla się ust. 23, 

     2) ust. 24 otrzymuje numerację 23 w następującym brzmieniu: 

         „23. stanowiska obsługi: 

         1) sprzątaczka, 

         2) robotnik gospodarczy, 

         3) kierowca busa-konserwator, 

         4) kierowca autobusu szkolnego”. 

 

2. W § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

     „ § 24 ust. 3 

        Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk  

        pracy:   

        1) d/s organizacyjno-kadrowych, 

        2) d/s Rady Gminy, 

3) d/s rolnictwa, 

4) d/s oświaty, kultury i zdrowia, 

5) d/s kancelaryjno-technicznych, 

6) d/s obsługi – sprzątaczka, 

7) d/s obsługi – robotnik gospodarczy, 

8) d/s obsługi – kierowca busa-konserwator, 

9) d/s obsługi - kierowca autobusu szkolnego. 

 

3. Skreśla się rozdział VII Gminne Centrum Informacji - § 52. 

 

4.  § 53 do § 58 otrzymują odpowiednio numerację „§ 52 do § 57”. 

 

5. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Siennicy stanowiący załącznik Nr 1 do  

    Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego  

    zarządzenia.  

 



§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2010 roku. 

 

 

 

                                                                           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2010  

     Wójta Gminy Siennica z dnia 

 01 marca 2010 r. 
Załącznik nr 1  

Do Regulaminu Organizacyjnego  

Urzędu Gminy w Siennicy 

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W SIENNICY 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT 

Radca Prawny 

 Kierownik USC 

Pełnomocnik ds. 

informacji niejawnych 

Stanowisko pracy ds. 

informatyzacji urzędu 

oraz spraw obronnych 

Zastępca Wójta Sekretarz Gminy 

Stanowisko pracy  

ds. organizacyjno-

kadrowych 

Stanowisko pracy ds. 

Rady Gminy 

Stanowisko pracy ds. 

rolnictwa 

Stanowisko pracy ds. 

oświaty, kultury i zdrowia. 

Skarbnik Gminy 

Kierownik referatu ds. 
inwestycji i promocji 

Stanowisko pracy ds. 

kancelaryjno-technicznych 

Sprzątaczka 

Robotnik  

gospodarczy 

Kierowca busa- 

konserwator 

Kierowca autobusu 

szkolnego 

Z-ca  

Skarbnika Gminy 

 

Stanowisko pracy ds. 

księgowości budżetowej 

Stanowisko pracy  

ds. księgowości budżetowej 

–  obsł. jedn.org. 

Stanowisko pracy ds. 

płac 

Stanowisko pracy ds. 

podatku VAT 

Stanowisko pracy ds. 

księgowości podatkowej 

Stanowisko pracy ds. 

wymiaru podatków i opłat 

Stanowisko pracy ds. 

obsługi kasy Urzędu 

Stanowisko pracy ds. 

inwestycji  i gospodarki 

gruntami 

Stanowisko pracy ds. 

ochrony środowiska,  

planowania przestrzennego 

i drogownictwa 

Stanowisko pracy ds. 

działalności gospodarczej i  

gosp. komunalnej 

Stanowisko pracy ds. 

obsługi administracyjnej 

sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej 

Stanowiska pracy : 

konserwatorzy stacji 

uzdatniania wody i sieci 

wodociągowej, 

konserwator oczyszczalni 

ścieków i sieci 

kanalizacyjnej, robotnik 

gospodarczy na 

składowisku odpadów 

komunalnych 

 

Z-ca kierownika USC 

 


