ZARZĄDZENIE Nr 44120|4
Wójta Gminy ielrazków
z dnia 06 czerwca2014r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego'określającego
organizacjęi zasady
funkcjonowaniaUrzędu Gminy

Na podstawieart.33 ust.2 oraz art.4Oust.2pkt.2ustawyz dnta8marca 1990r.o samorząctzie
gminnym(Dz.U.22013r.poz. 594ze zrn.)
zarządzam co następuje:

s1
WRegulaminieorganizacy.
jnymUrzęduGminyŻe|azkówprzyjętymZarządzeruem
Nr 43120|4wójta Gminy Że|azkówz dnta05 czer:wca}O|4r
vrpiowadzamnastępujące
arńany:
t.W rczdzialeIII g7
dotychczasbyło:
pkt 1.3Referatochrony środowiskągospodarkigruntamii gospodarkilokalowej
a otrzymujetreść:
pkt. l.3.Referatochronyśrodowiskągospodarkigruntamii loka1ami,oświaty,kulfury,sportu
i
zdrowia
2.W rczdzialeIII g7
doĘchczasbyło:
Referatemochrony s1o_{oĘst<agospodarki
gruntamii gospodarkilokalowej kieruje
Kierownik Referafu(KRo Ś GGiGL)
a otrzymujetreść:
Referatemochrony środowiska,gospodarki
gruntami i lokalami,oświaty,kultury,sportu
i
zdrowiakieruje Kierownik Referafu(KRoŚGGiLoKSiZ)
3.W rozdzialeVI g 24
dotychczasbyło:

Do zadań stanowiskads. zamówień publicznych,BHP i inwentaryzacjinależy:
18.prowadzerue
zadańz zakresuBHP i stwierdzeniezagrożenzawodowych
18.przeprowadzaniekontroli warunków pracy i zgłaszanieprzetożnnymwniosków
dotyczącychpoprawywaruŃów stanuBHP
18.sporządzarie,rejestrowanie,
kompletowaniei przechowywaniedokumentów
dotyczącychwypadków przy pracy'chorób zawodowychorazwyników badan
18.przeprowadzanieszkoleńdla pracownikówz zakresuBHP i p.poż.
18. organizowanieprzeprowadzarua
badail'okresowychdla pracowników
18.przygotowywaniei nadzorowanieprocedurprzetargowychoraz innych z zakresu
zamówieńpublicznych
przetargów
18. ogłaszanie
i przetargowej
18. przygotowywaniei prowadzeniedokumentacj
18.przygotowywaniedokumentacjiw sprawiepowoływaniai innych zmianw Komisjach
Przetargowych
l8. sporządzanierejestrówzamówieńpublicznychw za|eżmości
od kwoty zamówienia
prowadzenie
18.
instruktatfud|aosób korzystającychz zanóvmeńpublicznychbędących
pracownikamiUG
18.prowadzenierejestruopłatyskarbowejod węksli
18.nadzór nad inwentaryzacją
l8. dokowaniezakupów mateńałówna zleceniewójta, Skarbnikai Sekretarza
18. wysyłaniekorespondencji
18. romoszeniekorespondencji
a otrzymujetreść:
Do zadań stanowiskads. zamówień publicznychoBHP i inwentaryzacjinaleĘ :
1. prowadzeniezadanz zak'resuBHP i stwierdzeniezagroŻeńzawodowych
2. przeprowadzaniekontroli warunków pracy i zgłaszanteprzełoionymwniosków
dotyczącychpoprawy warunków stanuBHP
3. sporządzarlie,
rejestrowanie,
kompletowaniei przechowywaniedokumentów
doĘczącychwypadków przy pracy' chorób zawodowychorazwyników badan
przeprowadzanie
4.
szkoleńdla pracownikówz zakresuBHP i p.poi.
5. organizowanieprzeprowadzaruabadan
okresowychdla pracowników
6. przygotowywaniei nadzorowanieprocedurprzetargowychoraz innychz zakresu
zamówieńpublicznych
7. ogłaszanieprzetargów
8. przygotowywaniei prowadzeniedokumentacjiprzetargowej
9. przygotowywaniedokumentacjiw sprawiepowoĘwaniai innych złnianwKomisjach
Przetargowych
10.sporządzanieĘestrów zamówieńpublicznychw za|einości
od kwoty zamówienia
1l. prowadzenieinstrŃttfu' d|aosób korzystającychz zanówień publicznychbędących
pracownikamiUG
12.prowadzenierejestruopłaĘskarbowejod weksli
13. nadzór nad inwentaryzacją
14.dokowaniezakupów materiałówna zlecenieWójta, Skarbnikai Sekretarza
15. wysyłaniekorespondencj
i
| 6. r oznoszeniekorespondencj
i

/"'d

4.W rozdziale VI
dotychczas było:

s47
Do zadań pełnomocnikado spraw informacji niejawnychnaleĘ:
zapewnienieochronyinformacjiniejawnych,
ochronasystemówi sieci teleinformatycznych,
zapewnienieochronyfizycznejUrzęduGminy ŻeLazków,
kontrolaochronyinformacjiniejawnychorazptzestneganiaprzepisówo ochronie
tych informacjiw lJrzędzieGminy Że|azków,
5. okresowakontrolaewidencji,mateńałówi obiegudokumentówniejawnych,
6. opracowanieplanuochronyUrzędu i nadzorowaniejego rea|izacji,
7. szkoleniepracownikóww zakresieochronyinformacjiniejawnych,
8. opracowanieszczegółowychwymagń w zakresieochronyinformacjiniejawnych
oznaczonychklauzulą,,zastrzeŻone,,,
postępowaniasprawdzającego
rwy|<łego
na pisemnepolecenie
9. przeprowadzente
Wójta, wobeckandydatówna stanowiskaz dostępemdo informacjiniejawnych
oTaczonych klauzulą,,zastrzeżone,,
przechowywanie
prowadzonychw
10.
akt zakończonychpostępowańsprawdzających,
odniesieniudo osób ubiegającychsię o stanowiskolub zleceniepracy' z którymi łączy
się dostępdo informacjiniejawnychstanowiącychtajemnicęsłuibową
11.W przypadku,gdy w odniesieniudo osoby,której wydanopoświadczenie
bezpieczeistwa,zostanąujawnionenowe fakty wskazujące'ie nie daje on rękojmi
zachowaniatajemnicy,przeprowadzenie
kolejnegopostępowaniasprawdzającego,
12.prowadzeruewykazu stanowiski prac zleconychoraz osób dopuszczonychdo pracy
lub sfużbyna stanowiskach,z którymi wiąze się dostępdo informacjiniejawnych,
l3. W razie konieczności
współdziałanie
w trakciepostępowaniasprawdzającego
orazw
trakcie kontroli ze służbamiochronypaństwa
1.
2.
3.
4.

a otrzymujetreść:

s48

Do zadań pełnomocnikado spraw informacji niejawnych naleĘ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zapewnienieochronyinformacjiniejawnych,
ochronasystemówi sieci teleinformatycznych,
zapewnienieochronyfizycznejUrzęduGminy Że|azków,
kontrolaochronyinformacjiniejawnychorazprzestrzegatiaprzepisówo ochronie
tych informacjiw lJruędzieGminy Że|azków,
okresowakontrolaewidencji,materiałówi obiegudokumentówniejawnych,
opracowanieplanuochronyUrzędu i nadzorowaniejego rea|izacji,
szkoleniepracownikóww zakresieochronyinformacjiniejawnych,
opracowanieszczegółovYych
wymaganw zakresieocbronyinformacjiniejawnych
oznaczonychklauzulą,,zasttzeŻone,,,

9, przeprowadzerue
nłytJego postępowaniasprawdzającego
na pisemnepolecenie
Wójta, wobeckandydatówna stanowiskaz dostępemdo informacjiniejawnych
oznaczonychklauzulą,,zastrzezone,'
prowadzonychw
10.przechowywanieakt zakończonychpostępowańsprawdzających,
pracy'
zlecenie
odniesieniudo osób ubiegającychsię o stanowiskolub
z|<tórymiłączy
się dostępdo informacjiniejawnychstanowiącychtajemnicęsfużbową
l l. w przypadku,gdy w odniesieniudo osoby,której wydanopoświadczenie
bezpieczenstwa,zostanąujawnionenowe fakty wskazujące,Żenie daje on rękojmi
przeprowadzenie
kolejnegopostępowaniasprawdzającego,
zachowaniatajemnicy,
12.prowadzeruewykazl stanowiski prac zleconychoraz osób dopuszczonychdo pracy
lub stużbyna stanowiskach,z którymi wią7esię dostępdo informacjiniejawnych,
13.W razie konieczności
współdziałanie
w trakciepostępowaniasprawdzającego
otazw
panstwa
ze
trakcie kontroli słu:ibamiochrony

$2
Pozostałatreść
RegulaminuorganizacyjnegoUrzęduGminy Że|azkówpozostajebezzmian.

s3
Wobec powyźzszych
zmian tekstjednolity wraz ze nrianaIrli stanowi załącnikNr 1 do
go
niniejsze Zarządzenia.
$4
Zarządzente
wchodzi z dniemogłoszeniana tablicy ogłoszeńUrzędu Gminy w Że|azkowie.

