
Załącznik  

do Zarządzenia Nr 91/2022   

Wójta Gminy Jastrząb 

z dnia 27 września 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

  

Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy w Jastrzębiu 

Wójt Gminy Jastrząb 

 

Referat Administracyjno -

Organizacyjny/AO/ 

 

Urząd Stanu 
Cywilnego 
/  USC  / 

 

Kierownik 
Urzędu Stanu 

Cywilnego /USC/ 

 
Obsługa prawna 

/  OP  / 
 

Skarbnik Gminy 
/  FN  / 

 

Stanowisko konserwatora 
stacji uzdatniania wody                

i sieci wodociągowej   
x2 

 

Stanowisko kierowcy  
x3 

 

Stanowisko  
kierowcy ciągnika 

 

 

Stanowisko operatora 
koparko-ładowarki 

 

Stanowisko  
sprzątaczki x2 

 

 

Stanowisko                         
ds. infrastruktury 

technicznej i inwestycji                   
/  IT  / 

 

 
Referat Finansowy 

 / FN/ 

 

Stanowisko                                 
ds. księgowości 

budżetowej  i ewidencji 
mienia gminnego  

 

Stanowisko ds. wymiaru 
podatków , opłat i 

księgowości podatkowej 

Stanowisko ds. rozliczeń 
składek ZUS    

x1/2 

 

x 1/2 Stanowisko ds. płac                          
i  rozliczeń z pracownikami 

 

 

Stanowisko ds. obsługi kasy  
 

Referat 
 Gospodarki i Mienia 

Komunalnego, Budownictwa  i 
Ochrony Środowiska /GiMK/ 

 

 

Kierownik Referatu 

 

Stanowisko ds. gospodarki 

komunalnej i transportu /GKT/  

 

 

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska 

/OŚ/ 

 

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami 
/GO/  

 

Stanowisko ds. gospodarki wodnej        
i lokalowej   

/ GW  / 

 

 

Kierownik Referatu 
 
 

Stanowisko                            

ds. projektów                            

i rozwoju gminy /PR/ 

Stanowisko ds. kadr              
i organizacji  /OK/ 

 

 

 Stanowisko ds. oświaty 
/OŚW/ 

 

Stanowisko do obsługi 
Biura Rady Gminy                   

/RG/ 

 

 
Stanowisko ds. obsługi 

sekretariatu Urzędu                
/  SK  / 

 

Stanowisko ds. obsługi 
informatycznej Urzędu /SI/ 

 

Stanowisko ds. wymiaru 
podatków i opłat lokalnych  

 

Stanowisko                
ds. dowodów 

osobistych /DO/                 
i ewidencji 

ludności /EL/ 

Stanowisko                                                   
ds.  działalności gospodarczej                  

i rolnictwa /  DGR / 

Stanowisko                  
ds. obronnych, 
obrony cywilnej             

i zarządzania 
kryzysowego 

/OC/ 
 

 

 

 

 

 

Sekretarz Gminy 

/SG/ 

 

Stanowisko ds. promocji i 
współpracy z organizacjami 

pozarządowymi /SP/ 

 

Centrum Integracji        

Środowiskowej                           

/CIŚ/ 

 

Stanowisko opiekuna 
dzieci i młodzieży                   

/w czasie przewozu do i 
ze szkoły/ 

 

Stanowisko ds. księgowości 
budżetowej  

x2 
 

 

     Stanowisko robotnika 
           gospodarczego 

Stanowisko                                          

ds. administrowania i obsługi                    

PSZOK  

Pełnomocnik                              
ds. ochrony informacji 

niejawnych /IN/ 
 

      Stanowisko ds. geodezji i 

gospodarki nieruchomościami 

/GN/ 

 

 

Stanowisko  ds. budownictwa                   

i planowania przestrzennego / BPL/  

 

 

 
Kierownik warsztatu 

/KW/ 

Zastępca 
Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego  

 /USC/ 

 

Referat Spraw 

Obywatelskich, 

Obronności i 

Zarządzania 

Kryzysowego /SO/ 

 


