
ZARZĄDZENIE NR 0050. 27 .2019 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

 
z dnia 1 marca 2019 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. 
2018 r. poz. 994 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 § 32, w pkt 16: 

 
1) litera „c”,  „tiret pierwsze” otrzymuje brzmienie: 

„c) konserwator ds. urządzeń kanalizacyjnych (4 etaty), robotnik gospodarczy (2 etaty), do 
zadań którego należy: 

− wykonywanie wszelkich prac związanych z nadzorem i konserwacją maszyn i urządzeń 
oczyszczalni ścieków w Serwinowie i Czernicy zgodnie z instrukcją eksploatacji”. 
  

2) dodaje się literę „n” w brzmieniu: 
„ n) specjalista ds. sieci kanalizacyjnej (1 etat), do zadań , którego należy: 

        Organizowanie i kierowanie całokształtem zadań oczyszczalni i kanalizacji ścieków, w tym: 
− nadzór nad rozruchem oczyszczalni ścieków w Czernicy, 
− nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków w Serwinowie i Czernicy, 
− nadzór nad pracą sieci kanalizacji sanitarnej, 
− nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole 

właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków, 
− prowadzenie dokumentacji techniczno - ruchowej oczyszczalni ścieków i przepompowni, 
− zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-

prawnego, 
− zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni, 
− okresowe konserwacje oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji, 
− przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci kanalizacyjnej, 
− nadzór i organizacja usuwania występujących awarii urządzeń oczyszczalni ścieków, 
− aktywny udział w procesie usuwania awarii, 
− ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności za sprawność funkcjonowania oczyszczalni 

ścieków, 
− nadzór i kontrola nad wynikami badań oraz bieżąca współpraca z Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w tym zakresie, 
− nadzór i bieżąca kontrola procesów technologicznych oczyszczania ścieków oraz ich 

jakości i ilości, 
− opracowywanie planu finansowego oczyszczalni, 
− planowanie zadań i remontów na obiekcie oraz ich realizacja i rozliczanie poniesionych 

nakładów, 
− nadzór i kontrola pracy pracowników oczyszczalni ścieków, 
− nadzór w zakresie BHP przy wykonywaniu zadań przez podległych pracowników, 
− sporządzanie kart pracy podległych pracowników, ustalanie harmonogramów czasu pracy 

pracowników, 
− opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości i statystyki, 



− przekazywanie wójtowi informacji na temat bieżącej działalności oczyszczalni, 
− nadzór nad powierzonym mieniem”. 

 
2. 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 

Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Sekretarz Gminy 
 

Stanowisko ds. kancelaryjnych 

Stanowisko ds. kadrowych 

Stanowisko ds. działalności 
gospodarczej 

Skarbnik Gminy 

 
 

Załącznik do 
Zarządzenia 0050.27.2019 
Wójta Gminy Dobromierz 
z dnia 1.03.2019 r. 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego 

Stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego i spraw obronnych

Stanowisko ds. promocji gminy 

Stanowisko ds. ewidencji ludności 
i dowodów osobistych 

Stanowisko ds. pozyskiwania  
środków pozabudżetowych 

Kierowcy samochodów osobowych

Kierowca - mechanik OSP 

Stanowisko ds. inwestycji  

Stanowisko ds. 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Stanowisko ds. gospodarki 
komunalnej i  mieszkaniowej

Stanowisko ds. nieruchomości

Stanowisko ds. wydatków 
budżetowych, środków trwałych 

i podatku VAT 

Referat Finansów Planowania i Budżetu 

Stanowisko ds. dochodów 
budżetowych 

Stanowisko ds. księgowości 
budżetowej, kasjer 

Zastępca Skarbnika Gminy 

Stanowisko ds. wymiaru 
 ewidencji opłat komunalnych 

Referat Organizacyjno - Prawny

Biuro Rady Gminy 
Stanowisko ds. Rady Gminy 

PEŁNOMOCNIK DS. 
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

W URZĘDZIE GMINY 
DOBROMIERZ 

Stanowisko ds. zamówień 
publicznych  

Stanowisko ds. księgowości 
opłat komunalnych 

Stanowisko ds. wymiaru 
 i ewidencji podatków,  

czynszów

Zespół ds. Gospodarki 
Komunalnej

Specjalista ds. urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych

i remontowych 

Zastępca Wójta Gminy 

Referat Budownictwa i Rolnictwa

Konserwator  ds. urządzeń 
wodociągowych  
i kanalizacyjnych

Konserwator  ds. urządzeń 
wodociągowych 

Specjalista ds. sieci kanalizacyjnej

Konserwator ds. urządzeń 
kanalizacyjnych

Konserwator ds. murarskich, 

 Stanowisko ds kontroli zarządczej  
i płac 

Konserwator ds. elektrycznych 

Sprzątaczki Stanowisko ds. księgowości 
podatkowej, czynszów 

Palacz c.o., konserwator 

PEŁNOMOCNIK WÓJTA 
GMINY 

DS. ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

Stanowisko ds. gospodarki 
odpadami 

Pion Ochrony  
Pełnomocnik ochrony 

Stanowisko ds. ochrony 
środowiska  

Kierowcy (ciągnika, koparko 
ładowarki, samochodu  

osobowego-dostawczego) 

Robotnik gospodarczy 
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