ZARZĄDZENIE NR VII/125/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 7 czerwca 2018 r.
o zmianie zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
Orzesze
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr VII/19A/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze, wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie
przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie
drogowym.”;
2) § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Współpraca z przedsiębiorstwami zaopatrującymi mieszkańców w wodę i zajmującymi
się odprowadzaniem ścieków.”;
3) § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu w zakresie
utrzymania czystości na terenie gminy.”;
4) § 26 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze, realizacja
programu, a także prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie
hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.”;
5) § 26 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, rozszerzaniem i zamykaniem cmentarzy
komunalnych oraz spraw związanych z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci
narodowej.”;
6) § 26 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Realizacja zadań w zakresie przyjmowania wniosków CEIDG, przekształcanie ich na
formę dokumentu elektronicznego oraz przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.”;
7) § 26 ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Prowadzenie spraw z zakresu
mieszkaniowego zasobu gminy.”;
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8) § 26 ust. 18 otrzymuje brzmienie:
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„18. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych oraz
dodatków energetycznych.”;
9) uchyla się § 26 ust. 19.
10) uchyla się § 26 ust. 20.
11) po § 36 ust. 20 dodaje się ust. 21 i 22 w brzmieniu:
„21. Wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
dobry start.
22. Realizacja wypłat świadczenia dobry start.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
inż. Mirosław Blaski
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