ZARZĄDZENIE NR 65/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 z
późń. zm) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Nr 92/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Mszczonowie wprowadza się następujące zmiany:
1.
W § 9 ust. 3 słowo "Burmistrzowi" zastępuje się słowami „Pełnomocnikowi ochrony informacji
niejawnych".
2.

W § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadzorowanie pracy Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Wydziału Gospodarki Gminnej a także
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;”.
3.

W § 19 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) nadzorowanie pracy Wydziału Organizacyjnego i obsługi Rady Miejskiej;”.
4.

W § 20 ust. 2 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) nadzorowanie pracy Zastępcy Skarbnika Gminy oraz Wydziału Podatków i Opłat.”.
5.

W § 27 ust.3 dodaje się pkt 15 – 17 w brzmieniu:

„15) sporządzanie interpretacji zapisów planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
16) uzgadnianie projektów decyzji na udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów dwutlenku
węgla pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy;
17) opiniowanie projektów robót geologicznych pod względem zgodności z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy. ”..
6.

W § 28 ust.3:

1) skreśla się pkt 8;
2) dodaje się pkt 19 - 21 w brzmieniu:
„19) wydawanie zaświadczeń o ostateczności aktów własności ziemi;
20) wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;
21) przeprowadzanie czynności kontrolnych wykonywania przez rolników obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.”..
7.

W § 30 ust. 4 skreśla się pkt 3.

8.

W § 35 dodaje się pkt. 12 w brzmieniu:

„12) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zgłoszeniami wpływającymi od pracowników i
klientów Urzędu dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu w tym prowadzenie
postępowań wyjaśniających.”.
9.
W załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie pkt 4
otrzymuje brzmienie:
„4. Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie”.
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§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 72/06 Burmistrza Mszczonowa z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie określenia
zadań prowadzonych przez Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek
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