
Zarządzenie nr 63/2022 

Burmistrza Miasta Poręba 

 

z dnia 28 marca 2022 roku 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poręba wprowadzonego 

na mocy zarządzenia nr 115/2015 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poręba        

 

 

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

Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  

 

Burmistrz Miasta Poręba 

zarządza, co następuje: 

 

 

§ 1 

Z dniem 31 marca 2022 roku likwiduje się wolne stanowisko urzędnicze – Samodzielne 

stanowisko ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy pomocowych z UE.  

 

§ 2 

1. Z dniem 31 marca 2022 roku likwiduje się jedno (1) stanowisko urzędnicze – Inspektora 

oraz jedno (1) stanowisko nieurzędnicze – pomocy administracyjnej w Referacie 

Organizacyjnym.  

2. Na czele Referatu Organizacyjnego stoi Kierownik Referatu, który organizuje i kieruje 

pracą Referatu oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie 

zadań wynikających z zakresu rzeczowego Referatu. 

3. W Referacie Organizacyjnym zatrudniony jest jeden (1) Główny Specjalista.  

4. Oprócz Kierownika Referatu oraz Głównego Specjalisty liczba zatrudnionych w Referacie 

wynosić będzie (8) osiem osób, tj. 5 osób na stanowiskach urzędniczych – 1 Inspektor,  

3 Podinspektorów oraz 1 osoba na stanowisku Starszego Informatyka, jak również 3 osoby 

na stanowiskach nieurzędzniczych – 2 osoby na stanowiskach pomocy administracyjnej 

oraz 1 osoba na stanowisku robotnika gospodarczego.  

 

§ 3 

1. Z dniem 31 marca 2022 roku likwiduje się jedno (1) stanowisko urzędnicze – Podinspektora 

w Referacie Ochrony Środowiska.  

2. Na czele Referatu Ochrony Środowiska stoi Kierownik Referatu, który organizuje  

i kieruje pracą Referatu oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe 

wykonywanie zadań wynikających z zakresu rzeczowego Referatu. 

3. Oprócz Kierownika Referatu liczba zatrudnionych w Referacie wynosić będzie (2) dwie 

osoby, tj. (1) jedna osoba na stanowisku urzędniczym – Podinspektora oraz (1) jedna osoba 

na stanowisku nieurzędniczym – pomocy administracyjnej.  

 

§ 4 

1. Z dniem 1 kwietnia 2022 roku tworzy się Referat Środków Pomocowych i Rozwoju. 

2. Na czele Referatu stoi Kierownik Referatu, który organizuje i kieruje pracą Referatu oraz 

ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie zadań wynikających  

z zakresu rzeczowego Referatu. 



3. Oprócz Kierownika Referatu w Referacie Środków Pomocowych i Rozwoju tworzy się (2) 

dwa stanowiska urzędnicze – Podinspektorów oraz jedno (1) stanowisko nieurzędnicze – 

pomocy administracyjnej.  

 

§ 5 

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się i stosowania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta Poręba. 

 

§ 6 

W zakresie zmian w strukturze referatów zobowiązuję pracowników do sporządzenia 

protokołów zdawczo-odbiorczych dokumentacji oraz pieczęci podlegających przekazaniu.  

 

§ 7 

Zobowiązuję pracownika piastującego Samodzielne Stanowisko ds. Kadr do przygotowania 

wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w związku z przeniesieniem części pracowników  

w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poręba.  

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Burmistrz Miasta Poręba 

/-/ Ryszard Spyra 


