
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.28.2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

W załączniku do Zarządzenia nr WSO.0050.1.17.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
i Gminy w Swarzędzu uchyla się dotychczasową treść załącznika nr 2 do Regulaminu 
Organizacyjnego, a w jej miejsce wprowadza się nową treść, stanowiącą załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 
2021 r.
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UZASADNIENIE

Zwiększenie etatu w Pionie Burmistrza w Straży Miejskiej w wierszu stanowiska
urzędnicze w Straży Miejskiej wynika z konieczności stworzenia drugiego ekopatrolu.
Dzięki temu, specjaliści w zakresie ochrony środowiska będą świadczyć pracę w
systemie dwuzmianowym, a to przełoży się na skuteczność działania Straży Miejskiej
w tym zakresie.

Zwiększenia etatu w Pionie Sekretarza w Wydziale Spraw Obywatelskich w wierszu
stanowiska urzędnicze wynika z konieczności obsługi zwiększającej się liczby
interesantów w sprawach związanych z ewidencją ludności jak i wymianą dowodów
osobistych. Ponadto, do Gminy Swarzędz przybywa coraz więcej obcokrajowców,
którzy zgłaszają się w celu zameldowania oraz nadania numeru pesel. Dodatkowy
pracownik poprawi funkcjonowanie Wydziału oraz zapewni efektywniejszą obsługę
klienta.

Zamiana stanowiska pomocniczego i obsługi na stanowisko urzędnicze w Pionie
Sekretarza w Wydziale Obsługi Mieszkańców wynika z faktu, iż zakres obowiązków
osoby zatrudnionej na tymże stanowisku byłby zbliżony do zakresu obowiązków
podinspektora, który należy do grupy stanowisk urzędniczych.
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