ZARZĄDZENIE NR SG.120.24.2015
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)
zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nadanym zarządzeniem Nr
SG.120.20.2013 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 września 2013 r. (zmiana: zarządzenie Nr SG.120.23.2013
z dnia 6 listopada 2013 r., zarządzenie Nr SG.120.3.2014 z dnia 5 lutego 2014 r., zarządzenie Nr SG.120.21.2014
z dnia 2 grudnia 2014 r., zarządzenie NR SG.120.35.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., zarządzenie Nr SG.120.5.2015
z dnia 3 lutego 2015 r., zarządzenie NR SG.120.7.2015 z dnia 24 lutego 2015 r., zarządzenie NR SG.120.9.2015
z dnia 31 marca 2015 r., zarządzenie Nr SG.120.13.2015 z dnia 28 maja 2015 r., zarządzeniem Nr SG.120.14.2015
z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zarządzenie Nr SG.120.18.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.) wprowadzam
następujące zmiany:
1) w § 15 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) nadzorowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji oraz interpelacji i wniosków radnych, wystąpień
poselskich;”;
2) w § 21 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji, zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami;”;
3) w § 23 pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) organizacja załatwiania skarg, wniosków i petycji, w tym w szczególności:
a) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji;
b) koordynowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
c) nadzór nad terminowym załatwianiem skarg, wniosków i petycji;
d) opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań;
e) umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informacji dotyczących wnoszonych
petycji, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach”;
4) w § 41 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Tryb postępowania w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1195)”.
„4. Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania petycji reguluje
zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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