
Zarządzenie Nr SG.120.2.2013 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC 

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, 
Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r, Nr 17, 
poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 
180, p o z .l l l l ,  Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 z 201 Ir. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, 
poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz,1281z 2012r.,poz. 567) zarządzam, co następuje:

§ 1 -

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nadanym zarządzeniem 
Nr SG.120.6.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2012r.( zmiany: Zarządzenie 
Burmistrza Nr 120.8.2012 z 1 marca 2012r., Zarządzenie Nr SG. 120.18.2012 z dnia 30 października 
2012r., Zarządzenie Nr SG.120.20.2012 z dnia 15 listopada 2012r. oraz Zarządzenie Nr 
SG. 120.23.2012 z dnia 27 grudnia 2012r.) wprowadzam, następujące zmiany:

1) w § 28 dodaje się pkt 39d w brzmieniu:
,,39d) wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu drogowego zgodnie z 
ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym w tym w 
szczególności;
- zgłaszanie potrzeb transportowych dotyczących linii komunikacyjnych wykraczających 
poza obszar gminy do starosty lub marszałka województwa właściwego ze względu na 
przebieg tych linii komunikacyjnych,
- określenie przystanków komunikacyjnych i dworców , których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i 
zasad korzystania z tych obiektów ( przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej),
- przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek opłat za korzystanie 
przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których 
właścicielem albo zarządzającym jest gmina,
- budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina,
- budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących 
pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania 
pasażerów, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorie 
tych dróg,
- zapewnienie utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina, oraz które są położone na jej obszarze przy 
drogach publicznych, bez względu na kategorię tych gmin,

2) zwiększa się liczbę etatów w Referacie Podatków i Opłat o 1 etat -  załącznik Nr 3 do 
Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.



§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013r.

Zarządzenie nie budzi
zastrzeżeń a ca  -v,.


