
Zarządzenie Nr OW - 135 /05
Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Baborowie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
116 poz. 1203 )

zarządza się, co następuje :
§ 1

W  Regulaminie  Organizacyjnym  Urzędu  Miejskiego  w  Baborowie  stanowiącym 
załącznik  do  Zarządzenia  Nr  OW-6/02  z  dnia  31  grudnia  2002r.  zmienionego 
Zarządzeniem Nr OW-41/03 z dnia 28 lipca 2003 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

- w § 7 ust 1 skreśla się pkt 6,

- w § 7 ust 4  otrzymuje nowe brzmienie:

"§  7.4   Organizację  wewnętrzną  Referatów  ustalają  ich  Kierownicy,  którzy 
dokonują  podziału  zadań dla  poszczególnych stanowisk.  Szczegółowy zakres 
czynności zostaje przekazany pracownikowi po uzyskaniu akceptacji Burmistrza.

- § 19  po pkt. 42 dodaje się pkt. 43-49 w brzmieniu:
„§ 19
43)  realizacja  na  poziomie  gminy  zadań  wynikających  integracji  z  Unią  

Europejską w zakresie infrastruktury komunalnej
44) koordynowanie prac związanych z opracowaniem i bieżącą aktualizacją 

lokalnych programów rozwoju oraz rewitalizacji,
45) udział w realizacji projektów w ramach programów pomocowych,
46) działania na rzecz współpracy gminy z zagranicą,
47) bieżąca współpraca z przedstawicielami jednostek samorządowych oraz 
      instytucji rządowych i pozarządowych zajmujących się pozyskiwaniem 
      funduszy unijnych,
48) kreowanie planów przedsięwzięć gminnych z wykorzystaniem funduszy 
      pomocowych
49)  koordynowanie  prac  związanych z  opracowaniem i  aktualizacją  strategii 

rozwoju Gminy” 

- skreśla się § 21a ,

§ 2

Nową  strukturę  organizacyjną  Urzędu  określa  schemat  organizacyjny  stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2005 r. .
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