
Zarządzenie Nr  2.2020 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 3 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu  Gminy Sieroszewice 

 

 

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

( Dz. U.  z 2019 r.  poz. 506  z późn.  zm.) zarządzam  co następuje:  

 

§1. Nadaję  Urzędowi Gminy Sieroszewice Regulamin Organizacyjny w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§3.Traci moc: 

1) Zarządzenie Nr 207/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 r.  

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice, 

2) Zarządzenie Nr 384/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 czerwca 2018 r.  

zmieniające  zarządzenie sprawie  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy Sieroszewice, 

3) Zarządzenie Nr 417/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2018 r.                   

zmieniające  zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy Sieroszewice, 

4) Zarządzenie Nr 21.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia  2019 r.                

zmieniające  zarządzenie w sprawie  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy Sieroszewice. 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1  lutego  2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO  

Zarządzenia Nr  2.2020 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 3 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu  Gminy Sieroszewice 

 

Zgodnie z art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym             

(Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy 

określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Regulamin 

określa zakres działania  i zadania, zasady funkcjonowania i organizację Urzędu Gminy 

Sieroszewice, zadania wspólne i zakres uprawnień Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza                       

i Skarbnika Gminy oraz zakres działania referatów  i poszczególnych stanowisk pracy oraz 

pełnomocników. Ponadto  Regulamin określa zasady kontroli wewnętrznej, szczegółową 

strukturę organizacyjną Urzędu, zasady wymiany informacji i współdziałania, zasady 

podpisywania pism, podstawowe zasady opracowywania projektów aktów prawnych  oraz 

tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz 

petycji,  skarg   i wniosków. 

 W związku ze zmianami organizacyjnymi oraz usprawnieniem pracy Urzędu  nadaje 

się Urzędowi nowy regulamin organizacyjny. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem                       

1  lutego  2020  roku. 

 

 


