wow

ma"—'
WUM

GMINY
'

'

»

'

..

'.3

b.)—J

ZARZĄDZENIE NR 231/2019
WÓJTA GMINY SUCHY LAS
dnia

Z

grudnia 2019 r.

19

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
Na podstawie att.33 ust.2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

51. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik do zarządzenia

Nr 50/2015 Wójta Gminy Suchy Las

Z dnia 31 marca 2015r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego,
zmienionym zarządzeniami Wójta Gminy Suchy Las Nr 17/2016 Z dnia 29 stycznia 2016r., Nr 29/2017 z dnia
28 lutego 2017r., Nr 163/2017 z dnia 26 października 2017r., Nr 62/2018 Z dnia 11 maja 2018r., Nr 81/2018
zdnia 18 czerwca 2018r., Nr 139/2018 zdnia 6września 2018r. oraz Nr 104/2019 zdnia 10 lipca 2019r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1.w521:
1)

w ust.3 dodaje się literę k) w brzmieniu:
„k) Gminna Pracownia Urbanistyczna”;

2) wykreśla się pkt
2. w

52 ust.9

5

otrzymuje brzmienie:

„9. W Archiwum Zakładowym pracują samodzielni pracownicy.”.
3. w 529 ust.1 pkt 2 lit b) otrzymuje brzmienie:

„b) stanowisko ds. wymiaru podatku (4 stanowiska)”.
4. w 536:
1)

w ust.1 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
„4) stanowisko ds. zieleni

i

rolnictwa

(1

stanowisko).”;

2) w ust.2 dodaje się punkty od 26) do 32) w brzmieniu:
„26) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew

i

krzewów,

27) realizacja nasadzeń,
28) zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
29) prowadzenie spraw dotyczących produkcji roślinnej
30) zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych

i

i

zwierzęcej,

przeciwdziałanie związanym z tym zagrożeniom,

31) kontrola przestrzegania przepisów o zapobieganiu narkomanii,
32) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w spółkach wodnych.”.
5.
1)

w 537:

ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Referat Komunalny składa się
1)

kierownik referatu

(1

Z

następujących stanowisk pracy:

stanowisko)

2) stanowisko ds. komunalnych (2 stanowiska)
3) stanowisko ds. drogownictwa
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4) stanowisko ds. organizacji

i

bezpieczeństwa ruchu drogowego (] stanowisko)

5) robotnik gospodarczy (] stanowisko).”;

2) w ust.2 skreśla się punkty 19), 20), 22), 24), 26), 27) i 30).
6. 542 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gminna Pracownia Urbanistyczna składa się z następujących
1)

kierownik referatu

(1

stanowisko),

2) stanowisko ds. planowania
7.

w 544 ust.1 pkt

1

stanowisk pracy:

i

zagospodarowania przestrzennego

(1

stanowisko).”.

«gr

Grzego rz: Wc-jtera

otrzymuje brzmienie:

„1) archiwista (2 stanowiska)”.

52. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
5 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
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