
ZARZĄDZENIE  Nr 68/2020 

WÓJTA  GMINY  JASTRZĄB 

z dnia 04 września 2020 r. 

  

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

w Jastrzębiu 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                       

( Dz. U.  z 2020 r. poz. 713, z późn. zm. ), niniejszym zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Jastrzębiu stanowiącym załącznik do 

Zarządzenia nr 93/2018 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jastrzębiu wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 7 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:                                                                                                       

,, 8.  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)”; 

2) w § 13 w ust.1 usuwa się pkt 9; 

3) w § 25 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

,, 2. Stanowisko ds. gospodarki odpadami, (GO)”;  

4) w § 25 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:   

,, 2a. Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami (GN)”;                                                                                                      

5) w § 28 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

,, 1. Do zadań Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC)x1/2 należą                                  

w szczególności sprawy:”; 

6) w § 28 po ust. 2 pkt. 18 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,, 2a. Bezpośredni nadzór nad działalnością stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej                    

i zarządzania kryzysowego sprawuje Z-ca Kierownika USC”; 

7) w § 28 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

,, 3. Do zadań stanowiska ds. dowodów osobistych (DO) i ewidencji ludności (EL) należą 

w szczególności sprawy:”; 

8) w § 28 po ust. 3 pkt. 10 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,, 3a. Bezpośredni nadzór nad działalnością stanowiska ds. dowodów osobistych                                   

i ewidencji ludności sprawuje Z-ca Kierownika USC”; 

9) Załącznik  nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jastrząb otrzymuje nowe 

brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  04  września  2020 r. 

 

 

 

 


