
ZARZĄDZENIE  Nr  0050.  193  .2017

BURMISTRZA WYRZYSKA  

z dnia    28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w  Wyrzysku

         

         Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

z 2017 r. , poz. 1875) zarządza się, co następuje:

§  1.  W  Regulaminie  Organizacyjnym  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  stanowiącym

załącznik do zarządzenia Nr 0050.208.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 4 października 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 6 ust. 2  pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

           „b) stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa,”;

2) w § 37 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) realizacja czynności związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i świetlic    

środowiskowych;”;

- dotychczasowe oznaczenie pkt 2 do 28, otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 3 do 29;

3) § 39 otrzymuje brzmienie:

    „§ 39. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1)  realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego;

2)  rejestracja  urodzeń,  małżeństw,  zgonów oraz  innych  zdarzeń  mających  wpływ  na  stan

cywilny osób w rejestrze stanu cywilnego;

3) przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;

4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński z zachowaniem uroczystej

formy, w szczególnych przypadkach także poza lokalem USC;

5) wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk;

6) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;

7) uznawanie orzeczeń dotyczących rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa wydanego

przez sąd państwa obcego wynikających z konwencji i umów międzynarodowych:

8) współpraca z konsulatami, ambasadami, innymi urzędami i instytucjami w zakresie stanu



cywilnego;

9)  inicjowanie  procedury  nadania  jubilatom „Medali  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie”

przez Prezydenta RP i organizowanie uroczystości jubileuszowych;

10) prowadzenie statystyk, sporządzanie sprawozdań i przekazywanie danych do GUS z zakresu

stanu cywilnego.”;

4) w § 49 wprowadza się następujące zmiany:

        a) skreśla się pkt 11,

        b) pkt 15 wprowadza się następujące zmiany:

             - lit. b otrzymuje brzmienie:

       „b) sporządzanie projektów umów na zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom   

wyłonionym  w  ramach  otwartego  konkursu  ofert  oraz  dokonywanie  kontroli  i  oceny  

realizacji ww. zadań;”,

            -  dodaje się lit. c w brzmieniu:

           „c) sporządzanie  sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy Gminy Wyrzysk 

z  organizacjami  pozarządowymi,  kościelnymi,  osobami  prawnymi  i  jednostkami  

organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze 

zadań publicznych;”;

5) w § 50 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14)  opracowywanie  rocznych  programów współpracy Gminy Wyrzysk  z  organizacjami

pozarządowymi,  kościelnymi,  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz

stowarzyszeniami działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wyrzysk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

                                                                                                       Burmistrz

                                                                                              (-) Bogusława Jagodzińska


