Zarządzenie Nr 36/2011
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 11 lutego 2011r.

o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.), Burmistrz Miasta Kętrzyn
zarządza co następuje:
§1
W

Regulaminie

Organizacyjnym

Urzędu

Miasta

Kętrzyn

wprowadzonym

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 15/2007 z dnia 16 stycznia 2007r. z późń. zm.
dokonuje się następującej zmiany:

1) W Rozdziale II Struktura organizacyjna Urzędu Miasta wprowadza się następujące
zmiany;
w § 5 ust. 1 skreśla się punkt 14 i 15,
2) W Rozdziale IV. Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych i samodzielnych
stanowisk w Urzędzie Miasta skreśla wprowadza się następujące zmiany;
a) w § 12 Do kompetencji i zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
naleŜy: skreśla się punkt 12, 19 i 20,
- dodaje się punkty 44- 48 w brzmieniu;
„ 44) wykonywanie kontroli wewnętrznej w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych
Miasta zgodnie z rocznym planem kontroli i na polecenie – zgodnie z udzielonym
upowaŜnieniem,
45) przeprowadzanie kontroli problemowych i doraźnych w komórkach organizacyjnych
urzędu

i

jednostkach

organizacyjnych

Miasta

na

polecenie

Burmistrza,

Z-cy Burmistrza i Sekretarza Miasta- zgodnie z udzielonym upowaŜnieniem ,
46) przeprowadzanie

kontroli

sprawdzających,

dokonywanych

w

miarę

potrzeby,

dotyczących realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
47) przeprowadzanie kontroli zarządczych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych
Miasta zgodnie z rocznym planem kontroli zarządczej- zgodnie z udzielonym
upowaŜnieniem;
a)

przedstawianie notatek słuŜbowych lub protokołów z kontroli
zarządczej Burmistrzowi Miasta,

b) przedkładanie rocznej

informacji o stanie kontroli zarządczej

I Poziomu Burmistrzowi

Miasta i koordynatorowi

zarządczej

Sekretarzowi Miasta,
c)

przygotowanie informacji o realizacji planu kontroli zarządczej za
ubiegły rok i przedstawianie jej do zatwierdzenia przez Burmistrza
Miasta oraz zamieszczanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta,

48) monitoring załatwiania oraz kontrola realizacji skarg i wniosków wpływających do
Urzędu Miasta.”
b) w § 17 Do kompetencji i zadań Wydziału Infrastruktury Komunalnej naleŜy:
dodaje się punkty 39 i 40 w brzmieniu:
„ 39) zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu, przeprowadzanie remontów,
konserwacji tych budynków, zapotrzebowanie i zakup niezbędnego wyposaŜenia oraz
środków do utrzymania pomieszczeń biurowych i gospodarczych.
40) prowadzenie spraw związanych z ochroną zarządzanych budynków, ubezpieczeń
oraz zgłaszanie poniesionych strat i dochodzenie zwrotu poniesionych szkód.”
c) w § 21 Do kompetencji Wydziału Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
naleŜy: dodaje się punkty 17, 18 i 19 w brzmieniu: „
„ 17) przyjmowanie zawiadomień o imprezach masowych oraz wydawanie decyzji
odmownych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów,
18) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych oraz wydawanie
decyzji odmownych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów,”
19) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego.”
d) skreśla się § 25 i 26.

3) W Rozdziale VI. Postanowienia końcowe w § 30 skreśla się pkt. 6.
§2
Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn wprowadzonego
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 15/2007 z dnia 16 stycznia 2007r.
z późń. zm. - Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Kętrzyn otrzymuje brzmienie jak
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Opracowała: B. Lechicka

