
ZARZĄDZENIE NR 0050. 87 .2012 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 13 lipca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Dobromierz.

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 czerwca 
2011 r. w sprawie nadania  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz, 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W § 2 dodaje się ust. „11” w brzmieniu: 
 

„11. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 
z późn. zm.)”, 
 

2. W § 32 w pkt 2 wyrażenie „w zakresie inwestycji własnych” zastępuje się wyrażeniem 
„w zakresie inwestycji i remontów”. 

 
3. W § 32, po pkt 14 dodaje się pkt „14a” w brzmieniu: 

„ 14a) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem 
 systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie  gminy Dobromierz, 
b) zorganizowanie, wdrożenie i obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów 

komunalnych, 
c) wdrożenie nowych przepisów w zakresie działalności podmiotów w zakresie 
 odbioru i transportu odpadów, 
d) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich 
 właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki 
 odpadami komunalnymi, 
e) prowadzenie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 
 informacje o środowisku i jego ochronie, 
f) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów stałych i ciekłych 
 od właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych Gminy, 
g) współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów 

prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz stała ich weryfikacja, 

h) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie 
 zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
i) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych 
 prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami 
 komunalnymi, 
j) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 
 dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz 
 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz, 
k) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska 
 oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, 



l) planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie 
 gospodarki odpadami, 
m) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania  
 odpadami,  
n) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej 

potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych”. 

 
4. Dotychczasowy załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobromierz. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

     Wójt 
(-) Jerzy Ulbin 



SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY DOBROMIERZ 

WÓJT  GMINY 

Sekretarz Gminy 

Stanowisko ds. kancelaryjnych 

Stanowisko ds. kadrowych 

Stanowisko ds. działalności 
gospodarczej 

Skarbnik Gminy 

 
 

Załącznik do 
Zarządzenia Nr0050.87.2012
Wójta Gminy Dobromierz 
z dnia 13.07.2012 

Stanowisko ds.obywatelskich 

Stanowisko ds. pozyskiwania  
środków pozabudżetowych 

Stanowisko ds. promocji gminy 

Kierowcy samochodów osobowych 

Kierowca - mechanik OSP 

Sprzątaczki 

Palacz c.o., konserwator 

Stanowisko ds. inwestycji  

Stanowisko ds. zagospodarowania 
przestrzennego i dróg 

Stanowisko ds. rolnictwa  
i ochrony środowiska 

Stanowisko ds. nieruchomości 

Stanowisko ds. wydatków 
budżetowych 

Referat Finansów Planowania i Budżetu 

Stanowisko ds. dochodów 
budżetowych 

Stanowisko ds. środków 
trwałych i podatku Vat 

Stanowisko ds. księgowości 
budżetowej, kasjer 

Zastępca Skarbnika 

Stanowisko ds. płac  

Stanowisko ds. ewidencji  
i rozliczeń opłat komunalnych 

Referat Organizacyjno - Prawny

Biuro Rady Gminy 
Stanowisko ds. Rady Gminy 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. obronnych, OC, 

 i reagowania kryzysowego 

Pion Ochrony  
Pełnomocnik ochrony 

PEŁNOMOCNIK WÓJTA 
GMINY 

DS. ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH

Stanowisko ds. gospodarki 
komunalnej i  mieszkaniowej 

Stanowisko ds. wymiaru 
 i ewidencji podatków 

Stanowisko ds. księgowości 
podatkowej 

Zespół ds. Gospodarki 
Komunalnej 

Specjalista ds. urządzeń 
wodociągowych 

 i kanalizacyjnych   

Zastępca Wójta Gminy 

Referat Budownictwa i Rolnictwa

Konserwator ds. urządzeń 
wodociągowych   

Konserwator ds. urządzeń  
kanalizacyjnych  

Konserwator ds. urządzeń  
wodociągowych 
i kanalizacyjnych   

Kierowcy  

Robotnik gospodarczy 

PEŁNOMOCNIK DS. 
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

W URZĘDZIE GMINY 
DOBROMIERZ 

Stanowisko ds. zamówień 
publicznych i remontów 

Konserwator ds. elektrycznych 

Kierownik Referatu 

Stanowisko ds. gospodarki 
odpadami 
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