
 

ZARZĄDZENIE NR 15/SOR/13 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 1 marca 2013 r. 

 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 

ChełmŜy. 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 

217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) zarządzam, co następuje: 

       

§ 1. W zarządzeniu nr 38/SOR/12 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 5 kwietnia 2012 roku 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta ChełmŜy wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w §19 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

    „3) Wydział Gospodarki Miejskiej: 

a) naczelnik -1 etat, 

b) zastępca naczelnika – stanowisko ds. funduszy europejskich – 1 etat, 

c) stanowisko ds. planowania przestrzennego – 1etat, 

d) stanowisko ds. drogownictwa – 1 etat, 

e) stanowisko ds. inwestycji miejskich – 1etat, 

f) stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 1 etat, 

g) stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami – 1 etat, 

h) stanowisko ds. obrotu mieniem komunalnym i  gospodarki odpadami komunalnymi 

- 1 etat, 

i) stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi – 1 etat; 

2) w § 24 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 



    „1a) prowadzenie spraw  związanych  z  poborem  i  księgowaniem  opłaty  za  

           gospodarowanie odpadami komunalnymi”;  

3) w § 25 w pkt 6 skreśla się lit. b, c, f i g;  

4) w § 25 w pkt 6 lit. i otrzymuje brzmienie: 

    „ i) utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, w tym w szczególności prowadzenie  

          spraw związanych z: 

          - opracowaniem i uzgodnieniem projektu regulaminu utrzymania porządku i czystości  

            na terenie miasta, 

          - przyjmowaniem  deklaracji  oraz   wymiarem  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami   

            komunalnymi, 

          - prowadzeniem egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

          - prowadzenie  kontroli  i  sprawozdawczości  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  

            komunalnymi;”. 

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

 

     § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 4, które 

wchodzą w Ŝycie  1 lipca 2013 roku. 

 

         Burmistrz Miasta 
 
              (-) mgr Jerzy Czerwiński 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


