ZARZĄDZENIE NR 59/SOR/10
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie
Miasta ChełmŜy oraz procedury ich aktualizacji.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) z a r z ą d z a m, co
następuje:

§ 1. W wykazie usług świadczonych przez Urząd Miasta ChełmŜy stanowiącym załącznik
Nr 1 do zarządzenia Nr 86/SOB/05 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 9 sierpnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Miasta ChełmŜy oraz
procedury ich aktualizacji dział III Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich otrzymuje
brzmienie jak w załączniku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta ChełmŜy
Nr 59/SOR/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Miasta ChełmŜy.

III. Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.
1. Rejestracja urodzenia dziecka (SOB 01).
2. Nadanie dziecku nazwiska męŜa matki (SOB 02).
3. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (SOB 03).
4. Odtworzenie aktu stanu cywilnego (SOB 04).
5. Postępowanie w sprawie powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małŜeństwa (SOB 05).
6. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małŜeńskiego (SOB 06).
7. Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małŜeńskiego za granicą ( SOB 07).
8. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego ( SOB 08).
9. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (SOB 09).
10.Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (SOB 10).
11. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małŜeństwa w formie wyznaniowej (SOB 11).
12. Zmiana imienia i nazwiska (SOB 12).
13.Rejestracja zgonu (SOB 13).
14. Zawarcie związku małŜeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (SOB 14).
15.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (SOB 15).
16.Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (SOB 16).
17.Wykreślenia wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (SOB 17).
18.Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (SOB 18).
19.Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane z ewidencji działalności gospodarczej (SOB 19).
20.Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych (SOB 20).
21.Wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych (SOB 21).
22.Wypłata świadczenia pienięŜnego rekompensującego Ŝołnierzowi rezerwy utracone dochody za czas
odbywania ćwiczeń wojskowych (SOB 22).
23.Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego (SOB 23).
24.Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (SOB 24).
25.Wydawanie dowodu osobistego (SOB 25).
26. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników (SOB 26).
27.Pomoc materialna o charakterze socjalnym (SOB 27).
28. Wydawanie decyzji na wniosek strony w sprawie zameldowania (SOB 28).
29. Wydawanie decyzji na wniosek strony w sprawie wymeldowania (SOB 29).
30. Udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego (SOB 30).
31.Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności (SOB 31).
32. Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (SOB 32).
33.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące (SOB 33).
34.Zgłoszenie pobytu stałego (SOB 34).
35.Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca (SOB 35).
36.Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca (SOB 36).
37.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące cudzoziemca (SOB 37).

