
Wójt Gminy LIpnik
woj świętokrzyskie

::~-b4C _.:c:1lk Zarządzenie Nr 89/2013

Wójta Gminy w Lipniku

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lipniku

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

(Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lipniku stanowiącym Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu

Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lipniku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 60 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:

,,3). Do zakresu czynności pracownika obsługi - Kierowcy-robotnika gospodarczego

w szczególności należy:

l) prowadzenie pojazdu służbowego

2) odpowiedzialność za powierzony do użytkowania służbowego samochód będący własnością

Gminy Lipnik;

3) obsługa codzienna pojazdu, utrzymanie pojazdu w czystości i dbanie o prawidłowąjego

eksploatację

3) prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji potwierdzającej użytkowanie

samochodu do celów służbowych oraz rozliczanie kart drogowych w sposób umożliwiający

określenie zużycia paliwa

4) utrzymanie pojazdu w stanie sprawności technicznej i zapewnienie w razie potrzeby

niezbędnych napraw

5) utrzymanie czystości w pomieszczeniu na powierzony sprzęt

6) dbanie o utrzymanie ładu i porządku w budynku i terenie należącym do Urzędu Gminy

7) usuwanie drobnych awarii i dokonywanie bieżących napraw w budynku Urzędu Gminy

8) sprzątanie i utrzymanie w czystości chodników, trawników, kwietników w otoczeniu budynku

Urzędu Gminy

9) odśnieżanie chodnika, parkingu i placów przy Urzędzie Gminy

10) obsługa kosiarki spalinowej

11) wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Referatu Organizacyjnego, Sekretarza

Gminy.



2) w załączniku Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lipniku

w pkt. 8 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) kierowca- robotnik gospodarczy - 1 etat symbol Kr

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

w Lipniku.
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§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


