
SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W MOCHOWIE Załącznik  do Zarządzenia Nr 1/2016  Wójta Gminy Mochowo z dnia 8 stycznia 2016 roku 

w sprawie zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mochowie

podległość służbowa pośrednia

podległość służbowa bezpośrednia

Opiekun dzieci i młodzieży w czasie 

przewozu do i ze szkoły                                 

(4 etaty)
stanowisko ds. księgowości opłat i VAT

Lokalne Centrum Kompetencji 

Mazowsz@nie w Bożewie                         Kierowcy-konserwatorzy jednostek OSP  3 

osoby  - umowa zlecenieInkasent opłat za pobór wody i 

odprowadzanie ścieków

Robotnik gospodarczy - 2 etaty

stanowisko ds. obsługi kasowej

Kierowca samochodu służbowego

Konserwatorzy oczyszczalni ścieków w 

Cieslinie i Ligowie (2 etaty)

Kierowca  autobusu - 3 etaty

stanowisko  ds. organizacyjno-kadrowych

Specjalista b.h.p. (BHP) - umowa zlecenie

Stanowisko ds. archiwum zakładowego

stanowisko ds. płac

sprzątaczka

Głowny księgowy oświatowych jednostek 

budżetowychstanowisko ds.  rolnictwa, gospodarki 

mieszkaniowej i nieruchomości
stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

(USC)

stanowisko ds. funduszy pomocowych i 

promocji gminy
stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg

stanowisko  ds. księgowości  podatkowej i 

gospodarki odpadami

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Stanowisko ds. kultury fizycznej i sportu - 

Animator sportustanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów 

osobistych, spraw obronnych i zarządzania 

kryzysowego 

stanowisko ds. zamówień publicznych

stanowisko ds. księgowości budżetowej,    

Główny kięgowy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mochowie i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Mochowie

stanowisko ds. inwestycji Pomoc administracyjna  Centrum 

Kształcenia na Odległość w Ligowie (CKNO)

stanowisko ds. obsługi organów samorządowych Konserwatorzy wodociągów w Mochowo-

Bożewo, Ligowo  i Choczeń (3 etety)

Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Sekretarz Gminy   Kierownik Referatu Kierownik Referatu

Administrator Ochrony Danych Osobowych 

(DO)
Kierownik Referatu

stanowisko ds. księgowości  budżetowej Stanowisko ds. oświaty, kultury, zdrowia i 

funduszy pomocowychPełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością 

(SZJ)
stanowisko ds. ochrony środowiska

stanowisko ds. planowania  przestrzennego

stanowisko ds. innych rozliczeń 

budżetowych (w czasie nieobecności 

Skarbnika) Pełnomocnik                                                                    

Ochrony Informacji Niejawnych (IN)

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I 

PROMOCJI GMINY (OKP)

WÓJT GMINY

REFERAT FINANSOWY  (Fn) REFERAT ORGANIZACYJNY (Or)
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

(RGK)


