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ZARZADZENIE NR ó712007
BtIRMlsTRzA
MIASTA I GMINY ZŁocIEMEc
z dlia |9 lĘcazoo'| r.
zmieniające zarządzellie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i
Gminy w zlocieńcu'
gminnym(Dz. U' z
Na podstawieart.33 ust' 2 ustawyz dnia 8 malca 1990I'o samorządzie
2001r.Nr 142,poz.1591,22'002
r. Nr 23,poŁ.220,
Nr 62,poz.558,Nr t l3, poz.984,Nr 153,
poz.1271,Nr 214,poz.1806,z 2003r Nr 80,poz.717,Nr 162,p02.7568,22OO4LNr l02,poz.
1055,Nr 116,poz. 1203,22005r. Nr l'12,poz. 1441,Nr 175,poZ.745"1,22ffi6r. Nr l'1,poz. 128)
zar:zadza
się,co następuje:
$l' w RegulaminieorganizacyjnymUrzędu Miasta i Gminy w złocieńcustanowiącym
załącznikdo zarządzenjaNI 13712003Burmistrfa Miasta i Gminy Złocieniec z dnia 28 listopada
2003 r. w sprawieRegulaminuorganizacyjnego
UrzęduMiasta i Gminy w zlocieńcu zmienionego
zarządzeniem
Nr 153/2003BurmistrzaMiasta i ominy Zocieniec z 31 grudńa 2003 I' w sprawie
zmiany RegulaminuorganizacyjnegoUrzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu'zarządzeniemNr
66/2004Burmistrza Miasta i Gminy złocieniec z dnia 5 sierpnia 2004 r zmieniającym zarządzęnie
w sprawieRegulaminuolgadzacyjnegoUŻędu Miasta i Gminy w 7)aaię!|c|,,
zarządzeniemNr
80/2004BurmistrzaMiasta i Gminy Zlocieniec z dnia 6 pazdziemika2004 r zmieniajacym
zalządzenięw sprawie Regulaminu olganizacyjnegoUrzędu Miasta i Gminy w złocieńcu'
zafządzeniemNI 3712005 Burmistrza Miasta i Gminy Z|ocieniec z dnia 24 czefłłca 2005 t'
zmieniającymzarz4dzeniew sprawie RegulaminuorganizacyjnegoUrzędu Miasta i Gminy W
Złocieńc[ oIaz zarządzeniemNr 4412005Burmistrza Miasta i Gminy Z|ocieruec z dnia 26 lipca
2005r zmieniającymzarządzeniew sprawieRegulaminuorganizacyjnego
UŹędu Miastai Gminy
w Złocieńcu,
zwanymdalej ,,Regulaminem",
wprowadzasię następujace
zmiany:
1) w $ 7 wpkt3 uchylasięlit. e;
2) w $ 14wpltt2 wpph20w |it.b uchylasiętiret4;
3) ws21 dodajesię pkt 9 o ueści| 9) rea|izacjazadańwynikającychz ustawyo ochloniedóbr
"
kulfury,w t},rnwspóĘmcaz organamiochronyfabytków'';
4) w$23:
a) w pkt 3 uchylasię lit. a;
b) w pkt 5 uchylasię lit' d;
5) w$24:
w
a) w pld ldodajęsię lit. l-m o treści:
,,l)nadzórnad obowiązkiemnauki dzieci i młodzieży
wieku od 6 do 18 lat olaz sprawzwiazanychz dofinansowaniem
zatludnieaiapracowników
informacjii analizz zakIes\zadańoświatowych,'';
młodocianych,
m) sporządzanie
b) w pkt4 uchy|asięlit-c:
c) w pkt 4dodajesię lit. k-n o treści:,'k) promowaniędziałalności
w zakesie kultury
ftzycfllej;,tt
tym organizowanieokresowycbspotkańz działaczamikulturyfizyczneji sportu
oraz wspóĘIacaz rada sporfu,l) wydawaniezezwoleńna organizacjęimprezmasowych,m)
przygotow)Ą'anie
rocznegokalendarzaimplez kulfuralnychi rekeacyjnychorganizowanych
na tereniemiasta i gniny złocieniec,n) koold}nowaniei obsługaspotkań w zakr€ s ie
organizowa a i zabezpieczenia imprcz w zakręsie kultury, kultury rryczrcj i spońr oraz
państwowychi rocznic;'.;
obchodówświąt
6) $ 34 uchylasię;
7) ws35 pkt 1 otżymujebĘmienie:,,1)plowadzeniePunktuInformacjiEuropejskiejUrzędu
Miastai Gminy w Złocieńcu'';
8) zmięnia się schemat organizacyjnyUrzędu Miasta i Gminy w zlocieńcu stanowiący
zalącznik do Regulaminu, który otz},rnujebrzmienie,jak załącznikdo niniejszego
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY
URZĘDU MIASTA I GMINY zŁocIENIEc

załącznik
do zarzadzeniaBulmistrzaMiastai Gminvzłocieniec
Ń ''6'1''.t2oo7z dnia'11'9'o7 '2oo7
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

za|ąen

do RegulaminuOrganizacyjnego
UrzęduMiastaiGminy złocieniec

REFERAT PLANOWANIA
PRZESTRZENNECO,
OOSPODARK] KOMTAAj-NEJ
I IN!1VESryCJI

URZĄD STANUcYwlLNEGo
REFERAT OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH

STANOWISKO
DS. OBRONY CYWILNEJ

STANOWISKO
DS.KoNTRoLl WEWNĘTRŹNEJ
l ZEWNĘTRZNYCH

REFDRAT COSPODARKI
GRUNTAML GEODEAI,
ROLNICTWA

I oc1-lRoNY
ŚRoDowIsKA

BIURO RADYMIEJSKIEJ
REFERAT STRATICIL
ROZWOJU GOSPODARCZEGO
I PROMOCJI

STANOWISKO
DS. INTEGRACJI EUROPEJSKIBJ

