Wl 2
ZarzqdzenieN...0.4J.
Burmistrza Miasta Jedrzeiowa

z dnia ..91rQ9...!PL2.Y,.."
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnegotlrzgdu Miejskiego
w Jgdrzejowie.
Na podstawieart.33ust.2ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym( tekstjednolity Dz. U . z 2001r. Nr 142,poz. l59I z póLn.zm. )
zarzqdzamco nastEpuje:
$ 1

\'

W Regulaminie OrganizacyjnymUrzqdu Miejskiego w Jgdrzejowiewprowadzonym
ZarzqdzeniemNr I00120II Burmistrza Miasta Jqdrzejowa z dnia 02 maja 20ll r.
wprowadzamnastgpuj4cezmiany;
1. W $ 2 pkl5 skreélasig wiersz5.
2. $ 10 ust. 9 pkt. 13 otrzymujebrzmienie:
,,13)Biuro Rady Miejskiej:
a) stanowiskods. obslugi Rady Miejskiej - jeden etat,".
etatóww UrzEdzieMiejskim w Jgdrzejowie- 76 etatów."
3. W $ 10 zdanie,,I1oéó
otrzymujebrzmienie,,Iloéóetatóww IJrzqdzieMiejskim w Jgdrzejowie- 75 etatów."

v

4. $ 36 ust. 6 pkt. 1 otrzymujebrzmienie:
,,6. Do zakresu dzialaniaReferatuDzialalnoéci Gospodarczeji Profilaktyki UzaleLnieh
nale?y:
:
1.W zakresiedzialalnoécigospodarczej
a) przyjmowanieformularzy wniosków o wpis do CentralnejEwidencji i
zgodniez ustaw4z dnia2lipca2004 r.
Informacji oDzialalnoSciGospodarczej
gospodarczej,
o swobodzie dziaLalnoSci
wniosku na formEdokumentuelektronicznego,
b) przeksztaLcanie
c) wydawaniezaówiadczeni wypisów z ewidencji dzialalnoScigospodarczej
w zakresiesprawewidencyjnychprzedsiEbiorców,którry zakohczyli
wykonywanie dzialalnoécigospodarczejprzeddniem 1 lipca 20ll r.,
d) archiwizowaniedokumentówzgodniez ustaw4o swobodziedzialalnoéci
gospodarczej,
e) wspótdzialaniez or ganizacjami pracodawców, or ganizacjami pracowników,
or ganizacjami przedsi Ebi orców oraz samor zqdemzawodowym i gospo darczym,

7

przez ministra gospodarki
I wspótp raaazpunktem kontaktowym prowadzonym
* zakresie realizacji zdanzwiqzanychz podejmowaniem,wykonywaniem
i zakoiczeniem dzia\aInoScigospodarczei,
g) udzielanie,odmowaudzielenia,cofanie, zmianalub orzekaniewygaéniEcia
zezwolen na
- przewózosóbtaksówkamiosobovvymina obszarzegminy,
- wykonywanie regularnychprzewozówosób pojazdamisamochodowymi,
- wykonywanie regularnychspecjalnychprzewozówosób poiazdami
samochodowymi.
h) organizacja\funkcjonowanieregularnegoprzewozuosóbw komunikacji
miejskiej,

\, "T:*:ff:::":*ruH#:ffi*ilHÍ#?1x,
i warunkamiudzielonejlicencjii zezwolenia.
j) nadzóri kontrola przedsiqbiorcówwykonuj4cychprzewózosóbtaksówk4
jazdy przewoZników
k) prowadzenieuzgodniei orazkoordynacja rozl<tadów
wykonujqcychprzewózosóbw regularnymtransporciedrogowym,
1)prowadzenierejestruobiektów turystycznych,
l) ustalaniedni i godzin otwierania ofaz zamykaniaplacówekhandlu
gastronomicznychizakladówuslugowychdla
detalicznego, zalú.adów

ludnoéci,
m) przygotowywanie proj ektów uchwat,
n) sporzqdzaniesprawozdaúdla urzEdustatystycznego."
5. W $ 36 ust.2skreSlasig PPkt.e.
6. SchemaI organizacyjnyotrzymujebrzmieniew zalqcznikunr 1 do niniejszego
zarzqdzenia.

$ 2
powierzasiESekretarzowiGminy.
Wykonanie zarzqdzenia

$ 3
Zarzqdzeniewchodziw 2yc\ez dniem podjqcia.

I do ZarzqdzeniaNt
6J ftfr[[
ZalqcznikNr

BurmistrzaM iastaJqdrzelowa

zdniaQ/. OS. Jf:l*. r.

BURMISTRZ
O5rodek PomocY
SpolecznejMiasta
i Gminy Jgdrzejów

SEKRETARZ

Zaklad Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
w Jgdrzejowie

CentrumKulturY
w Jpdrzejowie
Nliejsko- Gminna
BibliotekaPubliczna
rv Jgdrzejowie

Administracja i Obsluga
Zaklad Uslug
Komunalnych
w Jpdrzejowie

Gminny ZespólObslugi
Szkól i Przedszkoli
w Jgdrzejowie

SkladowiskoOdPadów
KomunalnYch
w Potoku MalYm

PlywalniaMiejska
w Jpdrzejowie
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