
UCHWAŁA Nr V/36/07
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 02 marca 2007 roku

w sprawie: zmian w Statucie Zakładu Komunalnego w Halinowie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  
jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

 Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§1
W Statucie Zakładu Komunalnego w Halinowie – przyjętym uchwałą Nr IX/71/03 Rady 
Miejskiej w Halinowie z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi 
Komunalnemu w Halinowie, zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/319/05 Rady Miejskiej 
w Halinowie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Komunalnego 
w Halinowie – załącznik: ,,Schemat organizacyjny Zakładu Komunalnego w Halinowie” 
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski



DYREKTOR

ZASTĘPCA DYREKTORA
Główny Specjalista ds. ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i  rozwoju

(samodzielne stanowisko) 
 

DZIAŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY (7 etatów):

Główny Księgowy (1 etat)
obsługa klienta, administracja, zaopatrzenie, gospodarka magazynowa (1 etat)
księgowość (1 etat)
rozliczenia  (2 etat)
odczytywacz wodomierzy – inkasent (2 etaty)

DZIAŁ EKSPLOATACYJNO -  TECHNICZNY (14 etatów):

Kierownik ds. technicznych i utrzymania ruchu (1 etat)
pracownik ds. technicznych i gospodarki wodno-ściekowej (1 etat) 
obsługa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody (3 etaty) 
obsługa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków (6 etatów)
pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne (3 etaty)

DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG  (4 etaty):

       Kierownik ds. technicznych i utrzymania dróg (1 etat)
pracownik fizyczny  - robotnik drogowy (1 etat)
obsługa maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych (2 etat)

Załącznik do UCHWAŁY Nr V/36/07
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 02 marca 2007 roku

                              SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZAKŁADU KOMUNALNEGO W HALINOWIE


