ZARZĄDZENIE Nr 260/2017
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędowi Miejskiemu w Żninie
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 17/2017 Burmistrza Żnina z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie zmienionym
zarządzeniami Nr 28/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. i Nr 168/2017 z dnia 31 sierpnia 2017
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Żninie stanowiącym załącznik
do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. W skład Urzędu wchodzą wydziały, biura, inne komórki organizacyjne
oraz samodzielne stanowiska pracy, posiadające następujące symbole literowe:
1. Wydziały:
1)Wydział Budżetu i Gospodarki (BG);
2)Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (IGPI);
3)Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (OŚ);
4)Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej (AKW);
5)Wydział Promocji i Rozwoju Gminy (PRG);
6)Wydział Kultury i Sportu (KS);
7)Wydział Organizacyjny (OR);
8)Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (PSZ).
2. Biura i inne komórki organizacyjne:
1) Urząd Stanu Cywilnego (USC);
2) Biuro Burmistrza (BB);
3) Biuro Rady Miejskiej (BRM);
4) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK);
5) Zespół Radców Prawnych (RP);
6) Kancelaria Informacji Niejawnych (KIN).
3. Samodzielne stanowiska pracy:
1)Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (POIN);
2)Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (służba bhp) (BHP).”
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. W Urzędzie ustala się następujące pozostałe stanowiska kierownicze:
1) Dyrektor Wydziału Budżetu i Gospodarki (skarbnik gminy – p.o.);
2) Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji;
3) Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich;
4) Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej;
5) Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy;
6) Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu;
7) Dyrektor Wydziału Organizacyjnego (sekretarz gminy – p.o.);

8) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia;
9) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.”
3) § 11 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykonuje wyznaczone przez Burmistrza zadania zapewniając kompleksowe
rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Gminy, w tym koordynuje i nadzoruje
funkcjonowanie:
a) Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy,
b) Wydziału Kultury i Sportu;
c) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia;
d) Placówki oświatowe (przedszkola, szkoły).”

4) w § 17 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wydział Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji realizuje w szczególności
zadania z zakresu:”
5) § 23 otrzymuje brzmienie:
„Wydział Promocji i Rozwoju Gminy realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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10)
11)
12)
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realizacji zadań w zakresie integracji europejskiej;
prowadzenia spraw z zakresu kontaktów zagranicznych Gminy;
prowadzenia spraw związanych z tworzeniem i realizacją strategii rozwoju Gminy;
tworzenia warunków dla utrzymania i rozwoju lokalnej turystyki;
inicjowania i kreowania działań na rzecz rozwoju turystyki, w tym udział w targach
turystycznych i imprezach promocyjnych;
kompletowania dokumentacji fotograficznej Urzędu;
tworzenia warunków dla utrzymania i rozwoju organizacji pozarządowych;
przeprowadzania konkursów na realizację przez organizacje pozarządowe zadań Gminy;
prowadzenia spraw z zakresu promocji Gminy, w tym gospodarczej; przygotowywanie
i aktualizowanie kalendarza imprez odbywających się na terenie Gminy;
opracowywania materiałów promocyjnych i prezentowanie ich na imprezach
promocyjnych (targi, wystawy, konferencje, itp.);
prowadzenia strony internetowej Gminy;
organizacji imprez masowych;
koordynowania spraw w Urzędzie z zakresu udzielania informacji publicznej
wnioskodawcom;
opracowanie materiałów stanowiących system identyfikacji wizualnej Gminy Żnin;
współpraca z Punktem Informacji Turystycznej;
promowanie walorów turystycznych Gminy, integrowanie działań w zakresie rozwoju
turystyki i prowadzenie bieżącej analizy rynku turystycznego;
prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem patronatem Burmistrza wydarzeń
w Gminie Żnin;
współdziałanie z wydziałami Urzędu przy opracowywaniu założeń i projektów planów
inwestycyjnych;
podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową
realizacje zadań określonych w planach inwestycyjnych;
koordynacja i przygotowywanie materiałów promujących inwestycje wewnętrzne
i zewnętrzne w mieście i gminie;

22) aktywne

poszukiwanie inwestorów, w tym przygotowywanie materiałów
promocyjnych, udział w targach, organizowanie kampanii informacyjnych, konferencji.”

5) po § 23 dodaje się § 24 w brzmieniu:
„Wydział Kultury i Sportu realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) nadzoru instytucji kultury i sportu, w tym prowadzenia spraw związanych z organizacją

i funkcjonowaniem instytucji kultury i sportu, których organizatorem jest Gmina Żnin;
tworzenia warunków dla utrzymania i rozwoju lokalnej kultury i sportu;
prowadzenie rejestru instytucji kultury;
współpracy ze społecznym i amatorskim ruchem kulturalnym;
programu ochrony zabytków, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
organizowania gminnych obchodów świąt państwowych, w tym koordynowanie
oprawy artystycznej uroczystości gminnych i świąt państwowych, których
organizatorem jest Gmina;
7) prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej,
kwaterami i grobami wojennymi, cmentarzami oraz współpraca z organizacjami
kombatanckimi;
2)
3)
4)
5)
6)

8) współpraca z gminnym koordynatorem sportu szkolnego.”

6) załącznik do Regulaminu Urzędu Miejskiego w Żninie „Struktura organizacyjna Urzędu oraz
podział z zakresu nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, komunalnymi
osobami prawnymi i podmiotami gospodarczymi z udziałem Gminy Żnin”, otrzymuje
brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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