
Z,ARZĄDZENIE Nr44/2015
WÓJTA GMIr\rY JASTRZĄB

z ilnia2T lutego 2015 r.

w sprawie: 'mian w Regulaminie organizacyjnym dla Urzędu Gminy
w Jastrzębiu

Na podstawie art. 33 ust. 2 i ilt. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednoliĘ -Dz.U. z20l3r.,poz.594
z późn. zm.) niniejszym zarządzam' co następuje:

$1

W Regulaminie organizacyjnym dla Urzędu Gminy w Jastrzębiu stanowiącym
załącznk do Zuządzenia nr 6/2013 Wójta Gminy Jastrząb z dnia25'0l'2013r.
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy
w Jastrzębiu wprowadza się następujące aniany:

w $ 13 pkt l ppkt 4 otrzymuje nowe brzrnienie tj. ,'Zastępcy Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego'',
w g 23 pkt I otrzymuje nowe brzmienie tj. ,, Stanowisko ds. budownictwa
i planowania przestrzennego, (BPL)"
w $ 23 dodaje się punkt 6 w następującym brzrrrieniu:

,,ó. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i transportu.( GKT)''
w $ 28 pkt 1 otrzymuje nowe branienie tj. '' 1. w za]<resię Zastway
Kierownika USC oraz stanowiska ds. dowodów osobistych:''
w $ 3ó pkt 5 otrzymuje nowę brzrnienie tj. '' 5' Rejesfr skarg i wniosków
wpĘwających do Urzędu prowadzi Sękrętarz Gminy.''

$2

Załącznk nr l do Regulaminu organizacyjnego otrzymuje nowę brzmienie
okreŚlone w z:diącmkll do niniej szego Z'arządzenia.

$3

Zarządzetie wchodzi w życie z dniem l marca 20l5r.
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Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Jastrzębiu
óo ZanądznniaNr 4Ą tzots
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