
Zarz^dzenie nrl76/15 

Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 11 grudnia 2015 roku 

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dIa Urzedu Gminy Pacanow 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorz^dzie • 
gminnym/tekst jednolity: Dz. U . z 2015r poz. 1515 z pozniejszymi zmianami/ 
zarzqdzam C O nast^puje: 

• , . , • § 1. 

^ Ustalam zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Pacanow 
stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia. 

§ 2 . 

Wykonanie zarzadzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy. ^ 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc^ obowi^zuj^c^ od 
1 stycznia 2016r 
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Zalacznik do Zarzadzenia Wojta Gminy Pacanow 
nr 176/15 z dnia 11 grudnia 2015 roku. 

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego 
dla Urzedu Gminy Pacanow 

WRozdzialell 

W § 9 dodaje si^ pkt. 7.: 

7. Referat Komunalny - symbol RK • 

§12 otrzymuje nowe brzmienie: 
W sklad Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego 
wchodz^ nast^puj^ce stanowiska: 
1. Kierownik Referatu ^ 
2. Pracownik d.s inwestycji i pozyskiwania srodkow unijnych 
3. Pracownik d.s gospodarki mieniem komunalnym 
4. Pracownik d.s drog 

5. Pracownik d.s inwestycji i zamowien publicznych < 

Dodaje si? § 12A ktory otrzymuje brzmienie: 

W sklad Referatu Komunalnego wchodz^ nast?puj^ce stanowiska: 
1. Kierownik Referatu 
2. Pracownik d.s gospodarki wodnej i gospodarki odpadami 
3. Pracownik d.s gospodarki komunalnej 
4. Konserwatorzy obslugi obiektow i urzqdzen komunalnych - 5 etatow 
5. Robotnik gospodarczy 

W Rozdziale IV 

§ 27 otrzymuje nowe brzmienie * 

Do zadan referatu Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego 
nalezy: 

1. Wykonywanie zadan z zakresu gospodarki przestrzennej, 
2. Wykonywanie zadan z zakresu gospodarki nieruchomosciami, 
3. Wykonywanie zadan z zakresu ewidencji gruntow i budynkow gminnych, 
4. Realizacja polityki mieszkaniowej gminy i zarz^dzanie zasobem 

mieszkaniowym, 
5. Wykonywanie zadan wynikaj^cych z ustawy prawo geodezyjne i 

kartograficzne, nalez^cych do kompetencji gminy, 
6. Wykonywanie zadari z zakresu inwestycji i zamowieri publicznych 

/ z wyj^tkiem inwestycji oswiatowych /, 
7. Nadzor nad funkcjonowaniem infrastruktury technicznej gminy /z 

wyl^czeniem infrastruktury wodoci^gowo - kanalizacyjnej/, koordynowanie 
dzialari w zakresie gospodarki energetycznej i gazowniczej, 



8. Przygotowywanie wnioskow pomocowych we wspolpracy z pracownikami 
merytorycznymi wlasciwych referatow, 

9. Wykonywanie zadari w zakresie administrowania, modemizacji i budowy 
drog gminnych oraz wewn?trznych, chodnikow, placow, parkingow i mostow, 

10. Nadzorowanie realizacji zadari inwestycyjnych gminy 
11. Przygotowywanie i prowadzenie remontow obiektow gminnych / za 

wyj^tkiem obiektow oswiatowych /, 
12. Podejmowanie dzialari maj^cych na celu pozyskanie srodkow fmansowych 

dla gminy, . 
13. Realizacja zadari wynikaj^cych z ustawy o transporcie drogowym w 

zakresie dotycz^cym zadari gminy 

Dodaje si^ § 27A ktory otrzymuje brzmienie 

1. Wykonywanie zadari z zakresu inwestycji i zamowieri publicznych 
dotycz^cych gospodarki wodno - sciekowej i gospodarki odpadami. 

2. Nadzor nad funkcjonowaniem infrastruktury technicznej gminy w zakresie 
urz^dzeri wodociggowo - kanalizacyjnych. 

3. Wykonywanie zadari w zakresie utrzymania drog gminnych oraz 
wewn?trznych, chodnikow, placow, parkingow i mostow, 

4. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, 
5. Wykonywanie zadari zwi^zanych z usuwaniem skutkow kl?sk zywiolowych 

powstalych w infrastrukturze gminnej, 
6. Wykonywanie zadari wynikaj^cych z ustawy o odpadach, 
7. Wykonywanie zadari wynikaj^cych z ustawy o utrzymaniu czystosci 

i porz^dku w gminach. 
8. Wykonywanie zadari wynikaj^cych z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wod? i zbiorowym odprowadzeniu sciekow, 
9. Odczytywanie licznikow, pobor i rozliczanie naleznosci za wod? i scieki 
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Z L 4 C Z N I K Nr 2 do regulaminu organizacyjnego Urz?du Gminy Pacanow otrzymuje 
nowe brzmienie 

Zaiqcznik Nr 2 
do Regulaminu Organizacyjnego 

Urzedu Gminy Pacanow 

Schemat organizacyjny Urzedu Gminy Pacanow 

/Ik 

Wojt 

Sekretarz 
Gminy 

Skarbnik 
Gminy 

Referat Organizacyjny 
I Spraw Obywatelskich 

Referat Finansowy 

Referat Inwestycji, 
Gospodarki 

Przestrzennej i Mienia 
Komunalnego 

Urz^d Stanu Cywilnego 

Samodzielne Stanowisko 
d.s Rolnictwa i Ochrony 

Srodowiska 

Pion Ochrony Informacji 
Niejawnych 

Referat Komunalny 


