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Referat Inwestycji 
 - Kierownik 

SKARBNIK SEKRETARZ 

Urząd Stanu 

Cywilnego 

Zespół  
finansowo-księgowy 

Biblioteka Gminna  
w Podegrodziu 

Gminny Ośrodek Kultury  
w Podegrodziu 

St. ds. obsługi sekretariatu  
i promocji gminy 

 

St. ds. organizacyjnych 
 i obsługi Rady 

St. ds finansowo-księgowych  
i sprawozdawczości finansowej 

St. ds. finansowo-księgowych 
 i koordynacji inwentaryzacji 

St. ds. płacowych i mienia 
 komunalnego 

St. ds. kadrowych  
i BIP  

Stanowisko ds.  gospodarki 
nieruchomościami i opłat 

planistycznych 

 
St. ds. inwestycji,  

remontów i oświetlenia 

St. ds. ewidencji  
ludności  

i dowodów osobistych 

Sprzątaczka 

St. ds. OC, zarządzania kryzysowego, 
spraw wojskowych  

i obsługi kancelaryjnej 

St. ds. obsługi  
kasy  

Stanowisko ds. 
organizacyjno-finansowych 

St. ds. księgowości podatkowej 
 i wymiaru podatkowego 

Referat administracji, spraw 
obywatelskich i działalności 

gospodarczej - Kierownik 

WÓJT 

Referat ochrony środowiska, 
rolnictwa i gospodarki 
nieruchomościami – 

Kierownik 

St. ds.  informatyki 

St. ds. finansowo-księgowych  
i sprawozdawczości budżetowej 

Szkoły  
Podstawowe 

Gminne Przedszkola 
oraz Zespół Żłobków 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Podegrodziu 

St. ds. rolnictwa 

Stanowisko ds. BHP,  
ewidencji ludn. i dowodów 

osobistych 

Goniec 

Referat  obsługi 
placówek oświatowych 

– Kierownik 

Stanowisko  
ds. księgowych 

 

Stanowisko ds.  
finansowo-księgowych 

Stanowisko  
ds. płacowych 

Zastępca Wójta 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
 w Podegrodziu 

Stanowisko ds. zagospodarowania 
przestrzennego  

Zespół stanowisk ds. obsługi 
organów Gminy  

i Urzędu 

St. ds. finansowo-księgowych 
 i księgowości projektów unijnych 

 

St. ds. finansowo-księgowych 
 i należności cywilno-prawnych 

 

St. ds. podatków, opłat lokalnych 
 i pomocy publicznej 

St. ds. opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
 i windykacji należności  

cywilno-prawnych oraz opłat 

 

Audytor 

wewnętrzny 

St. ekodoradcy 

St. ds. organizacyjnych  

Stanowisko ds.  
finansowo-płacowych 

Obsługa  

Prawna 

Inspektor Ochrony 

Danych 

Koordynator ds. 

dostępności 

Pełnomocnik ds. 

ochrony informacji 

niejawnych 

Gminna Stołówka  
w Brzeznej 

Kierowca samochodu 
osobowego  

Opiekun uczniów w trakcie 
realizacji dowozu i odwozu 

St. ds. zapewnienia dostępności 
osobom ze c szczególnymi 
potrzebami i obsługi sekretariatu  

St. ds. opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i czystego powietrza 
St. ds. archiwum zakładowego, 

obsługi OSP i zarządzania 
kryzysowego 

St. ds. inwestycji,  
remontów i zamówień 

poniżej 130 tys. zł 

St. ds. zamówień 
publicznych i ich 
monitorowania 

 
 i oświetlenia 

 St. ds. pozyskiwania 
środków pomocowych 

 i zamówień publicznych 

 
 i oświetlenia 

 
Robotnik gospodarczy  ds. 

obsługi infrastruktury 
technicznej i składowiska 

 
 i oświetlenia 

 


