
 
Zarządzenie Nr OK 1/2010 

Wójta Gminy Dębnica Kaszubska  
z dnia 11 marca 2010 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2006 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska  
z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Gminy Dębnica Kaszubska. 
 
    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami ) 
 

zarządzam,  
co następuje: 

 
§ 1 

 
W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska stanowiącym  
załącznik do zarządzenia Nr 2/2006 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia  
13 lutego 2006 r.  wprowadza się następujące zmiany:  
1) w § 5 ust. 1 dopisuje się punkt 21 w brzmieniu: 
     „21) stanowisko ds. inwestycji gminnych   -   IG”; 
2) w § 13 pkt 2 dopisuje się podpunkt k w brzmieniu: 
     „k) stanowisko ds. inwestycji gminnych”; 
3) w § 18 w miejsce zapisu „20)”  wprowadza się zapis „18)”; 
4) w §  18 dopisuje się punkt 19 w brzmieniu: 
     „19) stanowisko ds. inwestycji gminnych: 
       a) prowadzenie i nadzór merytoryczny nad inwestycjami gminnymi, w tym 
                 weryfikacja projektów budowlanych; 
            b)  koordynacja współpracy Gminy w ramach zawartych porozumień 
                 międzygminnych w sprawie inwestycji prowadzonych w rejonie gminy 
                 Dębnica Kaszubska; 
            c)  przygotowywanie projektów planów inwestycyjnych; 
            d)  współpraca z inwestorem zastępczym, w tym przygotowywanie zleceń  
                 i umów dla inwestora zastępczego na prowadzenie inwestycji oraz nadzór 
                 nad ich realizacją; 
            e) sporządzanie kosztorysów inwestorskich; 
             f) prowadzenie rejestru inwestycji i remontów, 
             g) weryfikacja projektów budowlanych. 
5) załącznik Nr 1 do regulaminu organizacyjnego otrzymuje brzmienie określone  
     w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy 
 

/-/ Eugeniusz Dańczak 

 



Załącznik  
do zarządzenia Wójta Gminy 
Nr OK 1//2010 z dnia 11.03.2010 r. 
 
Załącznik Nr 1 do regulaminu 
organizacyjnego Urzędu Gminy 
  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

WÓJT 

Zastępca wójta Sekretarz gminy      SG             
                 
   

Skarbnik gminy       FS      Stanowisko  
ds. obrony       OC  
cywilnej  
etatu 

St. ds. gospodarki                   GN 
nieruchomościami          
       
St. ds. ochrony środowiska    OS 

St. ds. planowania  
przestrzennego                       PP  

St. współpracy ze 
stowarzyszeniami                  WS 

St. ds. realizacji inwestycji 
 i remontów budowli              RI 
  

Zastępca Kierownika USC   USC                                   

St. ds. ewidencji ludności        EL 

St. ds. organizacyjno –  
-kadrowych                             OK                               

St. ds. obsługi   organów  
gminy                                      OG

St. ds. oświaty                         SO

Zastępca głównego  
księgowego                           FZ        

St. ds. księgowości 
podatkowej                           FP                                

St. ds. księgowości podat. 
 i egzekucji należności         FE 

St. ds. księgowości 
budżetowej                           FB  

St. ds. księgowości 
budżetowej i płac                 FG 

Komórka ds. 
ochrony 
informacji 
niejawnych 
 
1. Pełnomocnik

ds. ochrony 
informacji 
niejawnych   
ON 

 
2.   Kier. Kanc.     
      Tajnej KT 
 

St. ds. zarządzania  
          projektami                    PG 

St. ds. wymiaru podatku      FW St. ds. zamów. publicznych  
i rozliczania projektów           ZR                    
ZP 
St. ds. zarządz. projektami  
i drogownictwa                       ZD                    
ZP 

St. ds. obsługi kasowej        FK 

St. ds. ochrony przyrody         OP                                                           

St. ds. inwestycji gminnych      IG                                                                                           

 


