
 

ZARZĄDZENIE NR 33/2013 

BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. 

z dnia 15 kwietnia 2013r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  

w Książu Wlkp. 

  

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), Burmistrz Książa Wlkp. zarządza, co następuje: 

  

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 154/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia  

30 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu 

Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 27 ust.1 pkt 1, lit h otrzymuje brzmienie: 

   „h) koordynowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz z ochroną  

          informacji niejawnych”, 

2) w § 27 ust.1 pkt 1 po lit. h, dodaje się lit. i  w  brzmieniu: 

    „ i) koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej”, 

3) w § 27 ust.1 po punkcie 17, dodaje się punkt 18 w brzmieniu: 

   „18) koordynowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą”, 

4) w § 28 ust.1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

   „5) sprawy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: 

       a) księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami, 

       b) prowadzenie windykacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, 

       c) przeprowadzanie czynności kontrolnych zgodnie ze stosownymi przepisami w tym    

            zakresie, 

      d) sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień zbiorczych w zakresie  

           prowadzonych spraw”, 

5) w § 29 ust.1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) sprawy związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy  

          oraz zapewnieniem należytego stanu sanitarnego Gminy, z zastrzeżeniem § 28 ust.1  

          pkt 5 niniejszego Regulaminu ”, 

6) w § 29 ust.1 po punkcie 13 dodaje się punkt 13a w brzmieniu: 

„13a) sprawy związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

         Komunalnych w Książu Wlkp.”, 

7) w § 31 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

    „1) wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz innych czynności 

           wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego  

           (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.). 

§ 2. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

stanowiący załącznik do zarządzenia nr 154/2010 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia  

30 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu 

Wlkp. otrzymuje nową treść, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom, które nastąpi, 

 przez potwierdzenie własnoręcznym podpisem stosownego oświadczenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 



 


