
Zarządzenie  Nr OW – 17 / 07
Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 10 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Baborowie

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001r  Dz. U. Nr 142 poz.1591 oraz 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 Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 171, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz.128)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Baborowie stanowiącym załącznik 
do zarządzenia Nr OW – 6/02 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 31 grudnia 2002 roku 
zmienionego Zarządzeniami Nr OW-41/03 z dnia 28 lipca 2003 roku oraz Nr OW-135/05 
z dnia 3 lutego 2005 roku
wprowadza się następujące zmiany:

- w § 3 pkt 3 po wyrażeniu „ Burmistrzu” dodaje się wyrażenie „Zastępcy Burmistrza”, 
oraz po wyrażeniu „”Burmistrza Gminy Baborów” dodaje się wyrażenie „Zastępcę 
Burmistrza Gminy Baborów”

- § 11 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy oraz Sekretarza i Skarbnika, 

którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.”

- § 11 ust 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza, jego Zastępcę i Kierowników 

Referatów określone są w Rozdziale VI.”

- po § 13 dodaje się nowy § 13 a o treści:
„13a. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw Gminy w zakresie powierzonym przez Burmistrza, tj:
- promocji Gminy na zewnątrz
- 

2) koordynacja i nadzór nad przygotowywaniem wniosków mających na 
celu pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł 
pozabudżetowych

3) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza, 
w tym składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu 
mieniem komunalnym

4) przejęcie zadań i kompetencji Burmistrza w sytuacji, o której mowa w art. 
28g ustawy o samorządzie gminnym.

- w § 24 po ust 1 dodaje się ust 1a o treści:



„1a. Zastępca Burmistrza może wydawać decyzje i podpisywać pisma w imieniu 
Burmistrza na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa lub upoważnienia. 
W sytuacji o której mowa w art. 28g ustawy o samorządzie gminnym wydaje wszystkie 
decyzje i podpisuje pisma zastrzeżone do osobistej aprobaty Burmistrza.

§ 2. 

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2007 roku.


