
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 15 września 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Małkini 
Górnej 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu nr 38/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Małkini Górnej wprowadza się następującą zmianę: 

1) Rozdział 3 Struktura organizacyjna Urzędu §19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

“4. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług, Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ( znak „GNM”): 

1) Kierownik Referatu; 

2) Zastępca Kierownika Referatu; 

3) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nieruchomości, i gospodarki gruntami, handlu i usług; 

4) stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarki odpadami; 

5) stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska  i rolnictwa. 

§ 2.  Załącznik do Zarządzenia nr 38/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia z dnia 15 maja 2020 r. Schemat 
struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Małkini Górnej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Małkini Górnej 

*W referatach, wieloosobowych stanowiskach pracy i samodzielnych stanowiskach pracy można zatrudniać pomoc 

administracyjną. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy 
Małkinia Górna 

 
Zastepca wójta 

 
Sekretarz Gminy 

 Urząd Stanu 
Cywilnego, 

Ewidencja Ludności, 
Dowody Osobiste i 

archiwum 

 
Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego 

 stanowisko pracy do 
spraw ewidencji 

ludności i dowodów 
osobistych 

 
archiwista 

 
Referat Oświaty 

 
Kierownik Referatu 

 wieloosobowe 
stanowisko pracy 
do spraw obsługi 

organizacyjno- 
administracyjnej  
szkół i placówek 

oświatowych 

 
kierowca autobusu 

 opiekun dzieci i 
młodzieży ( w czasie 

przewozu do i ze 
szkoły 

 
Referat 

Organizacyjny, Kadr 
i Promocji 

 
Kierownik Referatu 

 
Zastępca kierownika 

referatu 

 stanowisko pracy do 
spraw 

organizacyjnych i 
kadr 

 
stanowisko pracy do 
spraw kancelaryjno-

technicznych 

 biuro obsługi Rady 
Gminy- stanowisko 
do spraw obsługi 

Rady Gminy 

 wieloosobowe 
stanowisko pracy do 

spraw promocji i 
kontaktów z 

mediami 

 
biuro obsługi klienta 

 wieloosobowe 
stanowisko pracy – 

robotnik 
gospodarczy 

 
goniec 

 
wieloosobowe 

stanowisko pracy 
konserwator 

 Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, 
Rolnictwa, Handlu i 
Usług, Gospodarki 

Komunalnej, 
Mieszkaniowej i 

Ochrony Środowiska 

 
Kierownik Referatu 

 
Zastępca Kierownika 

Referatu 

 
wieloosobowe 

stanowisko pracy 
do spraw 

nieruchomości  
gospodarki 

gruntami, handlu i 
usług 

 stanowisko pracy do 
spraw gospodarki 

komunalnej i 
mieszkaniowej i 

gospodarki 
odpadami 

 stanowisko pracy do 
spraw ochrony 

środowiska i 
rolnictwa 

 Referat Planowania  
Gospodarki 

Przestrzennej i 
Rewitalizacji 

 
Kierownik Referatu 

 wieloosobowe 
stanowisko pracy 

do spraw 
planowania, 
gospodarki 

przestrzennej i 
rewitalizacji 

 
Referat Inwestycji i 

Infrastruktury 
Technicznej 

 
Kierownik Referatu 

 
wieloosobowe 

stanowisko pracy do 
spraw inwestycji 

 wieloosobowe 
stanowisko do 

spraw 
drogownictwa, 
infrastruktury 

technicznej oraz 
inwestycji 

 wieloosobowe stanowisko 
pracy do spraw społecznych 

ochrony zdrowia, kultury oraz 
współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

 wieloosobowe 
stanowisko pracy do 

spraw obsługi 
informatycznej 

 stanowisko pracy 
mechanik – 
konserwator 
sprzętu OSP 

 Wieloosobowe 
stanowisko pracy 

kierowca 
konserwator 
sprzętu osp 

 
Referat Budżetowo 

– Finansowy i 
Planowania 

 
Skarbnik Gminy pełniący 

jednocześnie funkcję Kierownika 
Referatu 

 wieloosobowe 
stanowisko do 

spraw księgowości 
budżetowej 

 wieloosobowe 
stanowisko do 

spraw księgowości 
budżetowej 

placówek 
 

 wieloosobowe 
stanowisko pracy do 

spraw wymiaru 
podatków i opłat 

 
stanowisko pracy do 

spraw obrotów 
kasowych 

 
stanowisko pracy do 
spraw księgowości 

podatkowej 

 
stanowisko pracy do 
spraw rachuby płac 

 stanowisko pracy do 
spraw obronności – 

pełnomocnik do spraw 
informacji niejawnych 

 
Inspektor ochrony 

danych 

Załącznik do zarządzenia Nr 90/2020

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 15 września 2020 r.
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