
ZARZĄDZENIE NR 48/2019 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 31 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506/ zarządza się, co następuje : 

§ 1.  

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, nadanym zarządzeniem              Nr 4/2016 
Burmistrza Kałuszyna z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem Nr 30/2017 z dnia 
21 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany : 

1. w § 9 w pkt 4 skreśla się podpunkt 4c, 

2. w § 10 w punkcie 2.dodaje się podpunkty 16) – 19) : 

„16) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, tworzenie 
warunków usprawniających zarządzanie i podnoszenie jakości pracy, 

17) organizowanie protokolarnego przekazywania stanowisk pracy w Urzędzie, 

18) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, 

19) przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz 
nadzorowanie spraw związanych z procedurą naboru.”. 

3. § 13 otrzymuje brzmienie : 

W skład  struktury organizacyjnej Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1. Burmistrz 

2. Z-ca Burmistrza 

3. Sekretarz 

4. Referat Finansowy,  w skład którego wchodzi 8 stanowisk  pracy, w tym: 

1) Skarbnik  -   kierownik  Referatu  

2) Zastępca skarbnika 

3) Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej  instytucji kultury  i budżetu 

4) Stanowisko pracy ds. księgowości  budżetowej placówek  oświatowych 

5) Stanowisko pracy ds. płac i rozliczeń 

6) Stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych 

7) Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat 

8) Stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat . 

5. Urząd  Stanu Cywilnego, w skład którego wchodzi 2 stanowiska pracy, 

w tym: 

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego , stanowisko pracy ds.  ewidencji ludności 

2) Stanowisko pracy ds.   obywatelskich i obronnych. 

6. Referat Inwestycji i Rozwoju w skład którego wchodzi 6 stanowisk pracy,  w tym: 

1) Kierownik Referatu -stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych 
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2) Stanowisko pracy ds.  funduszy  pomocowych i drogownictwa 

3) Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i promocji gminy 

4) Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i ochrony  środowiska 

5) Stanowisko pracy ds. środowiska i rolnictwa 

6) Stanowisko pracy ds. sportu i rekreacji. 

7. Stanowisko pracy ds. organizacyjno- kadrowych i oświatowych; 

8. Stanowisko pracy ds. obsługi Rady; 

9. Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-technicznych i obsługi informatycznej; 

10. Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych    – ½ etatu; 

11. Stanowisko pracy ds.   ewidencji działalności gospodarczej  – ½ etatu 

12. Woźna; 

13. Robotnik gospodarczy; 

14. Kierowca samochodu ciężarowego – ½ etatu . 

4. § 16. -  uchyla się 

5. § 22a. – uchyla się 

6. § 29 a - uchyla się 

7. w § 33 wprowadza się następujące zmiany : 

1/ skreśla się pkt 5. 

2/ punkt 6. podpunkty 1)-6) otrzymują numerację punkt 5. podpunkty 1)-6). 

3/   podpunkt 2) otrzymuje brzmienie : 

„2) stanowisko pracy ds. funduszy pomocowych i drogownictwa – PPD”,, 

4/ podpunkt 5) otrzymuje brzmienie : 

„5) stanowisko pracy ds. środowiska i rolnictwa – ROŚ”. 

5/ dodaje się punkty 6 – 8 w brzmieniu : 

„6. stanowisko prac ds. obsługi Rady –ORM, 

7. stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych i oświatowych – OKO, 

8. stanowisko pracy ds. kancelaryjno-technicznych i obsługi informatycznej – OKI.”. 

8. punkty 7-8 otrzymują numerację 9-10. 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2019 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie,  przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

Nr 
ewid
. 
dział
ki 

Powierzch
nia działki 
w ha 

Lokaliza
cja 

Nr KW Przeznacze
nie 
nieruchom
ości 

Wartość 
rynkowa 
nieruchom
ości  

Zastosow
ana 
bonifikata 

Cena 
nieruchom
ości 

 
3528
/6 
 

 
0,0505 
 
 

 
 
Kałuszyn 
ul. 
Zamojska 
 

 
SI1M/000496
84/8 
 

Działka 
znajduje się 
w terenach 
zabudowy 
mieszkanio
wej 
wielorodzin
nej   

 
 
40.000 zł + 
23% VAT 
tj. łącznie 
49.200 zł 

99% 492,00 zł 
brutto 

3527
/6 

0,0230 Kałuszyn 
ul. 
Zamojska 

SI1M/000268
68/5 

Działka 
znajduje się 
w terenach 
zabudowy 
usługowej 
nieuciążliw
ej lub 
zabudowy 
mieszkanio
wej 

15.000 zł + 
23% VAT 
tj. łącznie 
18.450 zł 

99% 184,50 zł 
brutto 
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