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ZARZADZENIE Nr UG- 4/2010
WÓJTA GMINY OLSZANKA

z dnia l lutego 2010r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Olszanka

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póznozmianami)
zarzadzam, co nastepuje:

,..

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Olszanka , stanowiacym zalacznik
do Zarzadzenia Nr UG-2/2004 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 maja 2004r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Olszanka
z pózn.zm. :

Nr UG-71 2004 z dnia 30 listopada 2004r.,
Nr UG-312005 z dnia 6 maja 2005r. ,
Nr UG- 1012006 z dnia 25 wrzesnia 2006r,.
Nr UG- 412007 z dnia 30 marca 2007r. ,
Nr UG- 712007 z dnia 25 czerwca 2007r. ,
Nr UG-212008 z dnia 31 stycznia 2008 r.
Nr UG-1312008 z dnia 1 lipca 2008r. ,
Nr UG-612009 z dnia 2 marca 2009r. ,
Nr UG-1712009 z dnia 4 sierpnia 2009r. ,
Nr UG-19109 z dnia 7 wrzesnia 2009r.

wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) § 17 otrzymuje brzmienie:
" § 17. 1. Urzad przyjmuje interesantów codziennie od poniedzialku do piatku

w nastepujacych godzinach:
poniedzialek 7.00 do 15.00
wtorek 7.00 do 15.00
sroda 7.00 do 15.00
czwartek 7.00 do 15.00
piatek 7.30 do 15.30

2. W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje interesantów w poniedzialki
od godz. 9.00 do 13.00, Sekretarz Gminy - w piatki od godz.9.00 do 13.00.
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez pracowników
urzedu odbywa sie codziennie w godzinach pracy urzedu. Po godzinach pracy
urzedu przyjecia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa sie
w czasie dyzuru w poniedzialki od godz. 15.00 do 16.00.



3. Szczególowy tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków okresla Wójt
w drodze zarzadzenia.

4.Kasa Urzedu czynna jest codziennie od poniedzialku do piatku
w nastepujacych godzinach:
poniedzialek 7.30 do 14.30
wtorek 7.30 do 14.30
sroda 7.30 do 14.30
czwartek 7.30 do 14.30
piatek 8.00 do 15.00

5. Pracownicy Urzedu zobowiazani sa do rzetelnego, bezstronnego i zgodnego z
prawem rozpatrywania i zalatwiania spraw Obywateli.

6.Nadzór nad prawidlowym i terminowym zalatwianiem spraw Obywateli
sprawuje Sekretarz Gminy. " ,
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2) w § 18 :
"

\J

a) w ust.2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:
,,6) wydawanie decyzji oraz przyjmowanie oswiadczen wynikajacych z

przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekunczego .",
b) w ust.3 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

,,3) prowadzenie spraw zwiazanych z organizacja naboru pracowników oraz
sluzby przygotowawczej ",

c) ust.4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Zadania wynikajace z ustawy o powszechnym obowiazku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujace w szczególnosci:
l) prowadzenie spraw zwiazanych z rejestracja oraz kwalifikacja

wojskowa,
2) wydawanie decyzji w sprawach:
-koniecznosci sprawowania przez osobe podlegajaca obowiazkowi odbycia

zasadniczej sluzby wojskowej bezposredniej opieki nad czlonkiem
rodziny,

-uznania osoby, której doreczono karte powolania do odbycia zasadniczej
sluzby woskowej, oraz zolnierza odbywajacego te sluzbe -za posiadajacego
na wylacznym utrzymaniu czlonów rodziny,

-wyplaty swiadczen pienieznych rekompensujacych utracone
wynagrodzenie za okres odbywania cwiczen wojskowych."

§ 2

Nadzór nad realizacja zarzadzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Olszanka .

§ 3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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