ZARZĄDZENIE NR 138/K/2021
BURMISTRZA ŚWIEBODZINA
z dnia 26 października 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 134/K/2021 Burmistrza Świebodzina
z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Świebodzinie
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.
1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świebodzinie nadanym
Zarządzeniem Nr 134/K/2021 Burmistrza Świebodzina z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Kierownikach Wydziałów i ich zastępcach należy przez
to rozumieć osoby kierujące wydziałami oraz ich zastępców – w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 1 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 791 z późn. zm.), a także:
1) Zastępcy Burmistrza,
2) Sekretarza Gminy,
3) Skarbnika Gminy.”
2) § 3. 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz, przy pomocy Zastępcy Burmistrza.
2. Szczegółowe zadania oraz podział kompetencji Burmistrza i Zastępcy Burmistrza określa
Burmistrz.
3. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Burmistrz podpisuje wszelką korespondencję urzędową.
5. Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę, kierowników do wydawania decyzji
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawania zaświadczeń oraz
podpisywania pism wychodzących z Urzędu.”
3) § 31. 2. otrzymuje brzmienie:
2. „Burmistrz lub Zastępca Burmistrza dekretuje pisma mające znamiona skargi i wniosku
poprzez wpisanie słów „skarga” lub „wniosek”.”
4) W § 17 dopisuje się punkt 36 w brzmieniu:
„36) Utrzymanie gminnych placów zabaw i miejsc rekreacji.”
5) W § 18.I punkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) Budowa gminnych placów zabaw i miejsc rekreacji.”
6) Załącznik „Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świebodzinie” otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
26 października 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
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