
Zarządzenie nr 268/2015

Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

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

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1

W  załączniku  Nr  1  do  Zarządzenia  nr  7/2015  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  dnia  

12 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

zmienionym Zarządzeniem nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015

roku  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do  Zarządzenia  nr  7/2015  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  

w Staszowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 

i Gminy w Staszowie wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale III. "Organizacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie" w § 9 po ust.1 pkt 19

dodaje się ust. 2 i ust. 3 o następującej treści:

"  2.  Do  realizacji  zadań  o  szczególnym  znaczeniu  dla  gminy,  Burmistrz  może  doraźnie

utworzyć  samodzielne  stanowiska  pracy  oraz  powołać  w  drodze  zarządzenia  zespoły

opiniodawcze i wykonawcze.

3. Strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik

do regulaminu.”

    2. W Rozdziale V. "Zakres zadań i kompetencji kierownictwa oraz jednostek organizacyjnych    

          Urzędu"

1) do § 20  

   a) ust. 1 dodaje się pkt 6 o następującej  treści:

" 6) szeroka pomoc prawna Zespołowi Obsługi Inwestora.”

  b) tracą moc zapisy ust. 4 o treści: 

„4. w miarę możliwości bezpłatne udzielanie podstawowych porad prawnych mieszkańcom 

miasta i gminy Staszów”

2)  do § 21 dotyczącego Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania 

Środków Finansowych – IPP po zapisach dotyczących zadań Referatu Planowania 

przestrzennego dodaje się zapis o następującej treści:

„Do zadań Wydziału należy również wykonywanie zadań Zespołu Obsługi Inwestora.”;



3) do § 24 dotyczącego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa – GNR 

po zapisach w zakresie nadzoru właścicielskiego dodaje się zapis o następującej treści: 

”Do zadań Wydziału należy również wykonywanie zadań Zespołu Obsługi Inwestora.”;

4)  do § 25 dotyczącego Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska - IKOŚ po 

zapisach w zakresie infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska dodaje się zapis 

o następującej treści:

 ”Do zadań Wydziału należy również wykonywanie zadań Zespołu Obsługi Inwestora.”;

5) do § 26 dotyczącego Wydziału Promocji i Informatyki – PI po zapisach w zakresie promocji 

dodaje się zapis o następującej treści: 

”Do zadań Wydziału należy również wykonywanie zadań Zespołu Obsługi Inwestora.”;

6)  do § 30 dotyczącego Głównego specjalisty – pełnomocnika ds. wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości – WRP  po zapisach pkt 11  dodaje się zapis o następującej treści:

”Do zadań Pełnomocnika należy również wykonywanie zadań Zespołu Obsługi Inwestora.”

§ 2

Załącznik Nr 1 do Regulaminu "Schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie" ulega

zmianie  poprzez  uwzględnienie  Zespołu  Obsługi  Inwestora  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  1  do

Zarządzenia.

                § 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Miasta i Gminy Staszów

     /-/ Leszek Kopeć


