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WASILKOWA
^RZ
BURMISTRZA
z dnia27 stycznia żOż0 r,
wsprawiezmianyRegulaminuorganizacyjnegoUrzęduMiejskiegowWasilkowie

Napodstawieart.33ust.2ustawyzdnia8marca1990r.oSamorządziegminnym(tj.Dz.U.z2019r.

poz. Sd6 ze zln.) zarządza się, co następuje:

do
Urzędu Miejskiego_ w Wasilkowie stanowiącym załącznik
§ 1. l. W Regularninie olganizacyjnym
zmiany:
jnia
1 kwietnia 2OI9 r,wprowadza się następujące
ZarządzeniaNr 46120l9 BurmiJtrza waiiitowa z
,]3._Wydział obsługi Finansowej Jednostek organizacyjnych Gminy
l)w
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie:
'
mieści się przy ul. Polnej l/4A, l6-010 Wasilków,";
igodzinach ustalonych w Regulaminie
2)w § 6ust. l otrzymuje brzmienie: "1. Ut,ządiest czynny wdniach
Pracy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,";

3)w§8wust.2dodajesiępunkt9wbrzmieniu:''9)Stanowiskods.Kadr-

K";

4) w § 16 w ust.2 dodaje się:

a)pktlawbrzmieniu:''1a)koordynowanięwspółpracymiędzywydziałowej

w realizacji zadali,"

pracownlczych"';
b) pkt lb w brzmieniu: "1b) koordynowatrie spraw
5) w § 18 w ust.

l wprowadza

się następujące zmiany:

a) uchyIa się pkt 4,

problernów
z Gminną komisją Rozwiązywania
b) w pkt 5 dodaje się literę lr w brzmieniu: "h) współpraca
liczby punktów
zezwoleń, ustalania
Alkoholowych w zakresie określonym * i.o"Óaurze wydawania
sprzedaży i ich lokalizacji,",

cll,",
Rejestru Danych Kontaktowych Osób Fizy czny
c) dodaie się pkt 9a rv brznlieniu: ,,9a) prowadzenie
d) w pkt

l3 dodaje się:

przez Miejski Ośrodek
_literę d wbrzmieniu: "d) sprawowanie nadzoru nad realizacjązadń gminy
Pomocy Społecznej"',
_

wydawania Karty Wasilkowianina,",
literę e w brzmieniu: ,,e) prowadzenie spraw druku i

gminy wzakresie organizacji wyborów
e)dodaje się pkt 16a wbrzmięniu: "16a) realizacja zadań
i referendów,",

realizacja zadań gminy w zakresie narodowych spisów
fl ctodaje Się pkt 16b w brzmieniu: ,,16b)
powszechttych"';

rea|izacja procedury inicjatywy lokalnej i koordynacja
6) w § 20 w ust, 1 dodaie się pkt 7a w brzmieniu: "1a)
rei|izacji przedsięwzięć w tej procedurze,";
7) w § 21 dodaje się:

a)pkt2lawbrzmieniu:,,21a)realizacjazadańgninywzakresierolnictwa''',
b) pkt

2lb w brzmieniu: ''2lb) rea|izacjazadań

gminy w zakresie powszeclrnych spisów rolnych"';

Cywilnego wykonują równieź zadania
8)w § 22ust.2otrzymujebrznrienie: "2. Pracownicy Urzędu Stanu
Kierownikowi oSo,";
słuzbowo
podlegają
określonew § 18 ust. l pkt 9,9a, 10,1 l i w tym ,akresie

określone
och_rony Danych osobowych wykonuje zdania
9) dodaje się § 23a w brzmieniu: "§ 23a. Inspektor
'
przepisarni dotyczącyryri ochrony darrych osobowych,";

zapewnia wsparcie prawlle organom Gminy
l0)dodaje się § 23b wbrzmieniu: "§ 23b. Obsługa Prawna
zadafi oraz zgodnoŚci z prawem
Wasilków w cęltl zabezpieczenia jój interesu w Źakresie realizowanycl"l
prowadzonych działań," ;

l l) dodaje się § 23c w brzmieniu: "§ 23c.

I.|.

Ołfi ,rSCrr-D3ó5-4
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Do zadań Stanowiska ds. Kadr należy

9I]-849D-84551]A41 óO7E, Podpisany

Strona
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l) prowadzenie spraw osobowyclr pracowników Urzędu,

a w szczególności:

a) dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
b) podnoszenia kwalifikacji pracowników, w tym organizowanie szkoleń i doskonalerlia zawodowego,

c) dokumentacj i naboru pracowników,
d) dokumentacj i słuzby przygotowawczej,
e)

dokumentacji okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych
urzędniczych, w tym kierowniczych,

na

stanowiskach

f) ewidencji czasu pracy pracowników,
g) wydawania świadecfwpracy,
h) kompletowarlia wniosków emerytalno-rentowych,

i) zgłaszania zmian w zatrudnieniu do ZUS,
upowaznień i pełnonrocnictw,

.j) Lejestru

k) rejestru legitymacj i słuzbowych;
2) współdziałanie ze słuzbą BHP;
3) proiektowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania oraz ich aktualizacja;

4) prowadzenie dokumentacji zakładowego funduszu socjalnego;
5) prowadzenierozliczeń umów cywilnych zawieranych z pracownikami;
6) trdostępnianie

pracownikom regulaminów i instrukcji dotyczących zasad wykonywania pracy,

wynagradzania oraz organizacj i urzędu

;

7) udzial w przeprowadzaniu wyborów i referendów oraz współpraca z urzędnikiem wyborczym i organami

wyborczymi.".
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2.
załączniku
l Regulaminu Organizacyinego
Organizacyj ny Urzędu" wprowadza s ię następLr j ą ce zmiany,.

l) w ust. 5 uchyla się pkt

Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

2,

2) doda.ie się ust. l0a w brzmieniu:

"

l0a. Stanowisko ds. Kadr - K -

1 etat,",

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dnienr

l

lutego 2020
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