ZARZĄDZENIE NR 21.2013.K
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
- KIEROWNIKA URZĘDU
z dnia 16 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra.
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 - tekst jednolity)w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 - tekst jednolity) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 13.2013.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 35:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej (DG), w którego skład wchodzą
wewnętrzne komórki organizacyjne:
a) Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GK);
b) Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD);”;
b) uchyla się pkt 14 i18;
2) po § 42 dodaje się § 42a- 42c w brzmieniu:
„§ 42a. Do głównego zakresu działania Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej
należy prowadzenie spraw określonych w § 42b i 42 c.
§ 42b. 1. Do głównego zakresu działania Biura Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy
koordynowanie gospodarki komunalnej, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta za wyjątkiem
sprzedaży

lokali

mieszkalnych,

prowadzenie

spraw

z

zakresu

utrzymania

czystości

i porządku w mieście niepowierzonych Zielonogórskiemu Związkowi Gmin oraz zadań wynikających z
przepisów o ruchu drogowym w zakresie usuwania pojazdów, publicznym transporcie zbiorowym
z zastrzeżeniem § 36, grobach i cmentarzach wojennych, dodatkach mieszkaniowych, ochronie zwierząt,
Prawie łowieckim.
2. Biuro nadzoruje realizacje zadań statutowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz
Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz współdziała z Zielonogórskim Związkiem Gmin.
§ 42c. 1. Do głównego zakresu działania Biura Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej
należy informowanie o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście, promocja gospodarczą i
pozyskiwanie

inwestorów,

oraz

prowadzenie

spraw

związanych

z

udziałem

Miasta

w stowarzyszeniach o charakterze gospodarczym, zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych, transportem drogowym, publicznym transportem zbiorowym z zastrzeżeniem § 36 oraz
wynikających z przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Przy pomocy biura prezydent wykonuje uprawnienia z tytułu posiadanych przez miasto akcji lub
udziałów w spółkach prawa handlowego.

3. Biuro realizując zadania z zakresu promocji zatrudnienia współdziała z Powiatowym Urzędem
Pracy.”;
3) uchyla się § 60 i 64;
4) schemat organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 sierpnia 2013 r. i podlega
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
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