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ZARZADZENIE Nr 76/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarzqdzenia Nr 57111 Burmistrza Gminy
i Miasta Czenrvionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 roku z p62niejszymi zmianami.

Na podstawie art. 33 ust.4 ustawy z dnia B marca '1990 roku o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z p62n.zm.), art. 18 ust.2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zam6wierl publicznych (t.j. Dz.U. 22017 r. poz. 1579
z p62n. zm.), art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U.22017 r. po2.2077), ar1.31 ustawy z dnia26 czerwca 1974 roku Kodeksu
pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z po2n. zm.) w zwiqzku z g 9 Regulaminu
Organizacyjnego Urzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyn y z dnia 30 grudnia
2002 roku wprowadzonego Zarzqdzeniem Nr 28/2002 z p62niejszymi zmianami,

zazqdzam co nastqpuje:
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Wprowadzi6 nastgpujqce zmiany w g 1 Zarzqdzenia Nr 57111 Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 roku z p62niejszymi zmianami:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Powierzam Panu Andrzejowi Raudnerowi - Zastgpcy Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzenie w moim imieniu jako
Burmistrza, zadalt okre6lonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzgdu
Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny bqdqcych w kompetencji:
Wydzialu Edukacji, Wydzialu Mienia . i Geodezji otaz Wydziaiu
Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska w zakresie spraw
wymienionych w pkt 7, 10 - 11 oraz 25 - 46 Zalqcznika nr 2 do
Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 30 grudnia 2002 roku - Szczegolowy zakres dzialania
wydzialow Unqdu, referatdw oraz osob bgdqcych na samodzielnych
stanowiskach pracy w Urzgdzie Gminy i Miasta z p62niejszymi zmianami,
nizej wymienionych zadar'r:
1) reprezentowanie gminy na zewnqlrz, kierowanie jej bieZqcymi

sprawami oraz podpisywanie bie2qcej korespondencji,
2) zapewnienie prawidlowego, terminowego i zgodnego z prawem

wykonywania zadari,
3) przygotowywanie projektow uchwal Rady i innych material6w na sesje

Rady Miejskiej oraz okreSlenie ich wykonywania,
4) reprezentowanie Burmistrza w pracach Rady Miejskiej i jej komisjach,5) nadz6r nad prawidiowym trybem zalatwianych interpelacji, zapytari

i wniosk6w radnych,
6) decydowania w sprawach wszczynania spor6w sqdowych, rezygnacji

z nich lub zawierania ug6d,



7) wykonywania zadai zleconych gminie ustawami lub w drodze
porozumien,

B) biezqce informowanie Burmistrza o istniejqcych problemach
i zagro2eniach zwiqzanych z realizaqq zadai,

9) kierowanie na wyjazdy slu2bowe pracownik6w, w tym podpisywanie
delegacji w zakresie podr6zy stu2bowych,

10) przestrzeganie dyscypliny finans6w publicznych i realizacja budzetu
w zakresie wynikajqcym z podzialu zadan oraz planu finansowego.",

2) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska w zakresie
spraw wymienionych w pkt 7, 10 - 11 otaz 25 - 46 w Zalqczniku nr 2 do
Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 30 grudnia 2002 roku - Szczegolowy zakres dzialania
wydzialow Urzgdu, referatow oraz os6b bgdqcych na samodzielnych
stanowiskach pracy w Urzqdzie Gminy i Miasta z pozniejszymi zmianami.".
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem '1 marca 2018 roku.
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