
Ztz&knie Nr 7 /07
Burmistra Kałusryna

z dnia 10 kwietnia 2007 r'

w sPrawie : aniany Regulminu or8dizacy.jne8o Ulzędu Miejskiego
w Kałuszynie'

Na podstąwie art' 3 3 ust' 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o sanorządfLe
qmim\ mi| ' i '  Dz'U' z 200l r '  \r lJ2'  po/. l5s | 7 poin'  zm' ) orŁ s 27 usi '  7
śmruŃ c.iny r 

"t.szyn' 
.L".owiącego załącajl do Uchsaly Nr v/2fl01Rady

Mieiskiei $ Kałus,yde z dnia 22 marca 2oo1r' s spmwie uchwa|enia sl'fufu
cminy IGIB4n (Dz' Urz Woj' Ma7' Z200] r'. \r'2ó'po/.306f\ NąMfu

$l

v reguIaminie organjacy.nym Użędu Miejskiego s Kałusz}mie ,tanowiąCym
.łac:złiu d"z,ońtnia \rJ0/05 BU rmisrrza Ka'!Ś,f na z dn.a ]q 9ierpnia
200i r' q sp.awie nadmia Re8u|aminu olgmiac)jnego l Źedu \4ięj"kiego w

Kałusauie, zmienion)T fatz4d2eniem Bun';$rzs Kafusz)aa \l oo'06 fdnia

29 g ónia iooó r. w sprawie zmiany regu]minu organizadnego vproMdzam

r .  w$13:
1. w Dkt' 1 dodaie się ppkt 12,l3' l4 w następującym braieniu:

',Il' śuno$ iska pracy ds' ochrcny ślodowiska j ro|n|fiqa.
iz s'*..i"ru p*ó ds. eq;dencji olala|noś(i 8ospodffczej. promo(i:.
gospodłkinieruchomościMi i komunalnej.
l3naierowcy OSP"

2)pkt z ohzymuje brmienie:
..2. Zastelca Bumistrza w odniesieniu do:
1.Pełnonrocnika ds' rozwiąz}vmia problemów a]koholowych'
2.Kierownika tarSowisk".

3l Dk I otrzmuje brzmieoie:

''sllrmisrn óadaruje dziatabość Zakładu cospoddki Komunalnej..'
4l Dkt 4 otrzvmuie trznienie:
z."-* ńułńitza nad7oruie działalność: \7\ó' PoddawoĘch.

G. n€7:m' Prledszko|a. Bib|ioleki PUb||czrei. Domu KuIhJry. ojrodka
Pomócv Spolecaej, Prrychodni opieki zdrowotnej''.



2- w 0 22 wprowadza się mstępujące zmiany:
l/pkt 4 okzymujś brm'eni
.' 4' NadzoTowdie spmw zwązmych z oswlat4]
2/ pkt 5 otrzlmuje brzmienje
Jlp,o.*źn;" a.t".**jjo€miac)jnei jedno$ek. s gośunlu do klórych

!p.*"**y .;",' '"a*r -Ł 
*ip.n6*"a z kierownikani tych .jednośek w

sFawrch orgmiracyjnych."
3i pl.16 otrzlmuje brzmienie:
'"] s.""ó".ii" rsdólu nad s|aoqisuem praq pełnomocnikd d''

ioniąlvmia prob]enów alkoholowych i kieromika tdgowjsk'
4/ pkt 7 orrzynuje brm'enie:

''z] sp*'o.*'" 
"aa...'' "ad 

mslępujacymi iśdnoŚ1lami orgmiŻcyjn}mi
Gminy:
l/ ośrodek Pornocy społecznćj;
il ś-.a"i"l'y rutri"^y zoż pod nazwąPrzychodlia opieki Zdrowornejj
3/ Dom Kulturyl
4/ Biblioteka Publicz1ą
5/ Szkoły Podstawowej
6/ Gimnazjum;

5/dodaje się pkt 8,9 w naĘpującym brmieniu:
t sonqowanie naa;oru naa wykon)łus.|em konlro Ii zeq ne1.7nych *

nadzinomnycn jednos*ach orsanizc) jnvcn Glr]);n)'
9' Koordynacja ipraw zwIązm)c|. f z'befpiecreniem i octronąmienia
nadzorcwanych jednosrek o.8an'zmvjn)'r um'n)

{2

wykonmie zarządzenia powieEa się seketdzo$ Miejskenu'

03

Zarządrenie \".hodzlw Eaie z dnien podjęcia'
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