
ZARZADZENIE NR 103/2022 

Wójta Gminy Żelazków  

z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 czerwca 2022 r 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków  

 

 Na podstawie  art.33 ust 2  ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2022r , poz. 559  ze zm. ) zarządzam co następuje : 

 

 

§1 
 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Żelazków  nadanym Zarządzeniem                   

Nr 77/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 czerwca 2022 roku, wprowadza się następujące 

zmiany:  

 

1. Zmienia się §2 Zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 czerwca 2022 r 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Gminy  Żelazków nadając 

mu następujące brzmienie :  

,, Ustala się zasady podpisywania pism przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza, 

Skarbnika i Kierowników Referatów w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszego zarządzenia” 

 

2. Zmienia się §2 pkt. 3 Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 

1 czerwca 2022r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Żelazków nadając mu następujące brzmienie: 

,,3. Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierownikach - należy przez to 

rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Żelazków, Zastępcę Wójta Gminy Żelazków, 

Sekretarza Gminy Żelazków, Skarbnika Gminy Żelazków, Kierowników Referatów 

Urzędu Gminy Żelazków.” 

 

3. Zmienia się §7 Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 czerwca 

2022r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków w ten 

sposób, że skreśla się punkty od 12 do 16 i w to miejsce wprowadza się pkt. 12 

nadając mu następujące brzmienie : 

,, 12. Zastępca Wójta 

Zastępca Wójta nadzoruje działalność jednostek oświatowych i jednostek 

organizacyjnych Gminy: 

12.1. Szkoły i Zespoły Szkół 

12.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

12.3. Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków 



12.4. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

12.5. Dzienny Dom „Senior +”” 

 

4. Zmienia się §12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 czerwca 

2022r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

nadając mu następujące brzmienie: 

„1. Jednoosobowe kierownictwo Urzędu opiera się na jednolitości wydawanych pole-

ceń i służbowym podporządkowaniu, podziale czynności na poszczególnych pracow-

ników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie  powierzonych za-

dań. 

2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Kie-

rowników poszczególnych Referatów, którzy ponoszą odpowiedzialność przed  Wój-

tem za realizację swoich zadań. 

3. Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy poszczególnych Referatów kierują nimi i zarzą-

dzają w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to 

odpowiedzialność przed Wójtem.   

4. Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy poszczególnych Referatów są bezpośrednimi 

przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór. 

5. Zastępca Wójta sprawuje nadzór nad podległymi mu jednostkami organizacyj-

nymi Gminy w sposób zapewniający optymalną realizację ich zadań i ponosi za to od-

powiedzialność przed Wójtem. 

6. Zasady podpisywania pism przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza, Skarbnika i 

Kierowników Referatów określa Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Żelazków 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków.” 

 

5. Zmienia się tytuł rozdziału V Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 

1 czerwca 2022r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Żelazków nadając mu następujące brzmienie: 

„Zadania Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.” 

 

6. Zmienia się §15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 czerwca 

2022r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

nadając mu następujące brzmienie: 

„Do zadań Wójta należy w szczególności: 

1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, 

2. współpraca w placówkami służby zdrowia, 

3. pełnienie funkcji Zgromadzenia Wspólników w spółce komunalnej Zakład 

Komunalny Gminy Żelazków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

4. pełnienie funkcji przedstawiciela w spółkach z udziałem Gminy, 



5. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych 

osób do podejmowania tych czynności, 

6. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników 

Urzędu, 

7. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu 

oraz jego pracowników, 

8. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich 

współpracy, 

9. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi 

Urzędu, w szczególności dotyczących podziału zadań, 

10. udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych Rady Gminy Żelazków, 

11. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, 

12. nadzorowanie i koordynacja działalności Gminnego Ośrodka Kultury, 

13. upoważnianie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Kierowników 

poszczególnych Referatów oraz innych wyznaczonych pracowników do wydawania 

w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

administracji publicznej, 

14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, 

niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady Gminy.” 

 

7. Dodaje się §15A  do treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 

1 czerwca 2022r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Żelazków nadając mu następujące brzmienie: 

„Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności: 

1. nadzorowanie i koordynacja działalności dyrektorów szkół i zespołów szkół 

2. nadzorowanie i koordynacja działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

3. nadzorowanie i koordynacja działalności Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków, 

4. nadzorowanie i koordynacja działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

5. nadzorowanie i koordynacja działalności Dziennego Domu „Senior +” 

6. wykonywanie zadań Wójta Gminy Żelazków w okresie jego nieobecności 

7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynika-

jących z poleceń Wójta i upoważnień udzielonych przez Wójta.” 

 

8. Zmienia się załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 

czerwca 2022r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Żelazków nadając mu następujące brzmienie: 

 

 

 

 



„Załącznik nr 3 do  

Zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Żelazków 

z dnia 1 czerwca 2022r.w sprawie nadania  

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

 
ZASADY PODPISYWANIA PISM PRZEZ WÓJTA, ZASTĘPCĘ WÓJTA, SEKRETARZA, 

SKARBNIKA, ORAZ KIEROWNIKÓW REFERATÓW. 

 

§ 1 
Wójt podpisuje: 

1. zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne, 

2. pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz, 

3. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy, 

4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników referatów, 

5. decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydania w jego imieniu nie upo-

ważnił pracowników Urzędu, 

6. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania oraz upoważnienia do działania w jego 

imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z za-

kresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu, 

7. pism zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy, 

8. pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji pu-

blicznej, 

9. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

10. pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłoszone za pośrednictwem 

radnych, 

11. inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie. 

§ 2 
Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie 

zastrzeżone do podpisu Wójta. 

§ 3 
Kierownicy Referatów podpisują: 
1. pisma związane z zakresem działania Referatów, nie zastrzeżone do podpisu Wójta, 
2. pisma związane z załatwianiem spraw w zakresie administracji publicznej w ramach 

udzielonych upoważnień, 
3. decyzje administracyjne w granicach działania referatu i posiadanego upoważnienia oraz 

inne przewidziane przepisami prawa wynikające z zadań lub poleceń wydanych przez 

Wójta i z upoważnienia Wójta w ramach posiadanych umocowań. 

§ 4 
Pracownicy przygotowujący projekty pism w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim 
podpisem umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.” 

 

 



9.  Zmienia się treść Schematu organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków stanowiącego 

załącznik do Zarządzenia nr 77/2022  Wójta Gminy Żelazków  z dnia 1 czerwca 2022 r 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków nadając mu 

nowe następujące brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia  

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żelazków. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Żelazków 

        /-/ Michał Kraszkiewicz 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia 103/2022

z dnia 1 sierpnia 2022r

Wójt Gminy Żelazków

/-/ Michał Kraszkiewicz

Wójt

Skarbnik Gminy

Stanowisko ds. 
kontroli i 

sprawozdawczości 
budżetu

Główny Księgowy 
Urzędu Gminy

Stanowisko ds. 
dochodów budżetu

Stanowisko ds. 
ewidencji wymiaru 

podatków

Stanowisko ds. 
księgowości 
podatkowej

Stanowisko ds. 
budżetu

Stanowisko ds. 
egzekucji podatków

Stanowisko ds. płac

Stanowisko ds. 
funduszu sołeckiego

Pełnomocnik ds. 
Ochrony Informacji 

Niejawnych, 
Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych 
oraz ochrony 
sygnalistów

Stanowisko ds. 
obrony cywilnej, 

obronności, 
wojskowości, 
pożarnictwa i 

stanów 
nadzwyczajnych

Sekretarz Gminy

Stanowisko ds. 
organizacyjnych i 

Rady Gminy

Stanowisko ds. 
zamówień 

publicznych, 
inwentaryzacji i CRU

Informatyk

Stanowisko ds. 
kancelaryjnych i 

obsługi interesantów

Stanowisko ds. 
kadrowych i BHP

Sprzątaczka

Inne stanowiska 
pomocnicze

Radca 
prawny/adwokat

Kierownik referatu 
planowania 

przestrzennego, 
komunikacji, 

inwestycji i funduszy 
pomocowych

Stanowisko ds. 
planowania 

przestrzennego

Stanowisko ds. 
pozyskiwania 

funduszy unijnych i 
pomocowych oraz 
ochrony zabytków

Stanowisko ds. 
drogownictwa i 

oświetlenia ulicznego

Stanowisko ds. 
ustalania warunków 

zabudowy i 
zagospodarowania 

terenu

Stanowisko ds. 
obsługi interesantów

Audytor wewnętrzny
Kierownik referatu 

ochrony środowiska, 
gospodarki gruntami 

i lokalami i 
komunalizacji

Stanowisko 
ds.ochrony 
środowiska 

Stanowisko ds. 
infrastruktury 

wiejskiej 

Stanowisko ds. 
geodezji, gospodarki 
gruntami, gospodarki 

komunalnej i 
komunalizacji

Stanowisko ds. 
wymiaru i poboru 

opłat za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi

Zastępca Kierownika 
USC

Stanowisko ds. 
obywatelskich, 

ewidencji ludności i 
dowodów osobistych

Zastępca Wójta; 
Kierownik referatu 

oświaty, kultury, 
sportu i zdrowia

Stanowisko ds. 
oświaty, zdrowia, 

profilaktyki i 
rozwiązywania 

problemów 
alkoholowych oraz 

wyborów wszystkich 
szczebli

Stanowisko ds. 
promocji, kultury, 

sportu i archiwizacji

Stanowisko 
ds.księgowo-
płacowych w 
jednostkach 
oświatowych

Dyrektorzy szkół

Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej

Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy 

Żelazków

Kierownik Dziennego 
Domu Senior +

Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury




