
Zan:l!dzenic nr ORG.120.4.2019 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 7 stycznia 2019 roku 

w sprawic zmiany Zarzl!dzcnia Nr 1.2019 W6jta Gminy Baboszcwo z dnia 03 stycznia 2019 
roku w sprawie przej~cia dokumentacji i agendy stanowiska Sekretarza Gminy. 

Na podstawie art. 30 ust. I oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994 Ij ze zm.) oraz § 15 ust. 2 podpunkt 7,15, 17 Regulaminu 
Organizacyjnego Urz«du Gminy w Baboszewie - nadanego Zarz'ldzeniem m ORG.120.2.20 19 
W6jta Gminy Baboszewo z dnia roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzf(du 
Gminy w Baboszewie za rz'ldzam co nast«puje: 

§I 

§ I olrzymuje brzmienie: 
"Powoluj« komisj« w skladzie: 

I. Paulina 00brzY 11ska- podinspektor w referacie PPGNiOS - Przewodnicz'lcy Komisji; 
2. Aleksandra Chojnowska - podinspektor w referacie FNiPOO - Zast«pca Przewodnicz'lcego; 
3. Jolanta Paj'lk - inspektor w referacie ORG - czlonek; 
4. Emilia Szeluga - podinspektor w referacie FNiPOD - czlonek; 
5. Marcin Tomczewski - podinspektor w referacie lilT - czlonek; 
6. Sylwia Adamska - inspektor w referacie SO - czlonek. 

- celem dokonania spisu w celach przej«cia dokumcntacji i agend stanowiska Sekrelarza Gminy w 
zwi'lzku z przedluzaj1\.c'l si« nieobecnosci'l Sekretarza Gminy w w celu zapewnienia warunk6w 
organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urz«du Gminy." 

§2 

do §2 dodaje si«: 
,,3 . Oopuszcza si« sporz'ldzanie protokol6w cZ'lstkowych z przej«tej dokumentacji. 
4. W protokole koncowym nalezy zawrzee informacje 0 protokolach cZ'lstkowych, kt6re bl(d'l 
stanowie integraln'l cZl(se protokolu. 
5. Komisja prowadzi czynnosci w minimum trzyosobowym skladzie. 
6. W trakc ie prowadzonych czynnosci w skladzie komisji powinien bye obecny Przewodnicz'lcy 
lub jego Zastf(pca. 
7.0 trzyosobowym skladzie komisj i decyduje Przewodnicz'lcy, a w przypadku jego nieobecnosci 
Zasl«pca. 
8. Na polecenie W6jta, dokumenty spisane w protokolach cZ'lstkowych, mogl( zostae wydane 
innym osobom do wgl'ldu lub w zwi'lzku z prowadzonymi sprawami." 

§3 

Zarz1\.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Wrt:7' 
mgr /nl. BOg~Z Pierruszew,kJ 


