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Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 80 Wójta Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie nadania 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Santok. 

 
Wykaz stanowisk i podległości pracowników zatrudnionych  

w Urzędzie Gminy Santok 
 
Lp. Nazwa komórki 

organizacyjnej 

Stanowisko pracy Podległość 

bezpośredni

a 

Status 

stanowiska 

Sposób 

nawiązania 

stosunku 

pracy 

1.  

 

Kierownictwo 

Urzędu 

Wójt Gminy ----------- wójt wybór 

2. Zastępca Wójta Wójt Gminy zastępca 

wójta 

powołanie 

3. Sekretarz Gminy Wójt Gminy stanowisko 

urzędnicze 

umowa             

o pracę 

4. Skarbnik Gminy Wójt Gminy stanowisko 

urzędnicze 

powołanie 

5.  

 

 

 

Referat Budżetu                

i Finansów 

Kierownik Referatu Skarbnik 

Gminy 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa             

o pracę 

6. ds. księgowości 

budżetowej i podatkowej 

-1 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa             

o pracę 

7.  ds. księgowości 

budżetowej i podatkowej 

-2 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa             

o pracę 

8. ds. księgowości 

budżetowej i podatkowej 

-3 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa              

o pracę 

9. ds. wymiaru i windykacji 

podatków 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa            

o pracę 

10.  

Referat 

Gospodarki 

Komunalnej, 

Rolnictwa                

i Ochrony 

Środowiska 

Kierownik Referatu Sekretarz 

Gminy 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa   

o pracę 

Zastępca Kierownika 

Referatu 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

11. ds. ochrony i 

kształtowania 

środowiska 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa 

 o pracę 

12. ds. rolnictwa Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

13. ds. gospodarki 

komunalnej 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

14. ds. gospodarki odpadami Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

15. ds. utrzymania Kierownik stanowisko umowa  
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16. 

 

dróg Referatu urzędnicze o pracę 

kierowca samochodu 

osobowego 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

pomocnicze 

umowa  

o pracę 

17. 

 

 robotnik gospodarczy Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

pomocnicze 

umowa  

o pracę 

18. robotnik gospodarczy Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

pomocnicze 

umowa  

o pracę 

19.  

 

 

 

Referat 

Rozwoju 

Gospodarczego 

Kierownik Referatu Wójt 

Gminy 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

20. ds. gospodarki 

przestrzennej 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

21. ds. gospodarki 

przestrzennej 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

22. ds. inwestycji Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

23. ds. inwestycji Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

24. ds. drogownictwa                

i transportu 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

25. ds. projektów                         

i  komunikacji społecznej 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

26.  

 

 

 

 
Referat 

Administracyjno - 

Organizacyjny 

Kierownik Referatu Sekretarz 

Gminy 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

27. ds. sekretariatu Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

28. ds. obronnych, 

zarządzania kryzysowego  

obrony cywilnej, 

ochotniczych straży 

pożarnych i promocji   

Kierownik 

Referat  

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

29. 

 

ds. obsługi biura Rady i  Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

30.  ds. działalności 

gospodarczej 

Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

31. sprzątaczka - 1 Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

pomocnicze 

umowa  

o pracę 

32. sprzątaczka - 2 Kierownik 

Referatu 

stanowisko 

pomocnicze 

umowa  

o pracę 

33.  

Urząd Stanu 

Zastępca Kierownika USC Wójt stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 
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34. Cywilnego ds. ewidencji ludności, 

dowodów osobistych 

i USC 

Z-ca 

kierownika 

USC 

 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

ds. ewidencji ludności Zastępca 

Kierownika 

USC 

stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę 

35. samodzielne 

stanowiska 

Pełnomocnik ochrony 

informacji niejawnych. 

Informatyk 

Wójt stanowisko 

urzędnicze 

umowa  

o pracę Sekretarz 

Gminy 

 

 

 


