Zarządzenie nr 92/2003
Burmistrza Gostynia
z dnia 15 lipca 2003 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gostyniu nadanego
Zarządzeniem nr 71/03 Burmistrza Gostynia z dnia 25 czerwca 2003
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984):
zarządzam, co następuje
§ 1.
Wprowadzam następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w
Gostyniu :
§ 7 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:„ Wydział Organizacyjny 5 etatów
a. Kierownik Wydziału
b. Stanowisko ds. kadrowych
c. Stanowisko ds. zamówień publicznych
d. Stanowisko ds. komputeryzacji
Biuro Obsługi Interesanta
e. Stanowisko ds. obsługi interesantów”
2. § 7 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Wydział Promocji i Rozwoju 3 etaty
a. Kierownik Wydziału
b. Stanowisko ds. promocji i rozwoju
c. Stanowisko ds. informacji i kontaktów zagranicznych
3. W § 26 skreśla się wyrazy „prowadzenie kontaktów zagranicznych oraz polityki
informacyjnej gminy” oraz skreśla się pkt.pkt. od 3) do 7).Treść pkt.pkt. 8) do 23)
otrzymują oznaczenie odpowiednio 3) do 18).
4. W § 28 dodaje się pkt.pkt. 20) do 25)następującej treści :
„20) zbieranie materiałów i obsługa konferencji prasowych,
21) przygotowywanie codziennych wyciągów prasowych i archiwizowanie informacji
prasowych,
22) wydawanie informatora Urzędu Miejskiego pod nazwą „Gostyńskie Wieści z
Ratusza”,
23) opracowywanie korespondencji wynikającej z realizacji współpracy zagranicznej,
24) organizacja i obsługa delegacji zagranicznych,
25) przygotowywanie wyjazdów zagranicznych władz gminy i przedstawicieli Urzędu.”
1.

§2
Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski

Uzasadnienie
do zarządzenia Burmistrza Gostynia w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Gostyniu.
W związku z prowadzeniem prac mających na celu reorganizację Urzędu Miejskiego
postanowiono między innymi uporządkować tematycznie zagadnienia, które prowadzone są
przez jeden lub więcej wydziałów. W pierwszym etapie prowadzonej reorganizacji
postanowiono przekazać zagadnienia prowadzonej polityki informacyjnej i zagranicznej
gminy przez Wydział Organizacyjny do Wydziału Promocji i Rozwoju.
Przekazanie zadań i kompetencji następuje wraz ze stanowiskiem pracy przewidzianym do
realizacji tych zadań.
Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski
Sporządziła: Renata Ignasiak, 2003-07-29

