ZARZĄDZENIE NR 21.2017.K
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
- KIEROWNIKA URZĘDU
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie 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.
1)
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
2)
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 1.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 stycznia 2015 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra z późn zm.

3)

wprowadza się

następujące zmiany:
1) § 51 otrzymuje brzmienie:
"§ 51. Do głównego zakresu działania Biura Analiz i Rozwoju należy prowadzenie spraw
związanych z pogłębianiem integracji miasta po połączeniu z Gminą Zielona Góra, koordynowaniem
realizacji zobowiązań miasta wynikających z połączenia oraz koordynacja współpracy ze środkami
masowego przekazu i wydawanie biuletynu informacyjnego.";
2) § 55 otrzymuje brzmienie:
"§ 55. Do głównego zakresu działania Biura Prezydenta Miasta należy prowadzenie spraw
związanych z obsługą organizacyjną prezydenta i zastępców prezydenta, przygotowywaniem
udziału w oficjalnych spotkaniach i uroczystościach oraz promocją miasta.".
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Departamentu Prezydenta Miasta oraz
Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.
Jak w odnośniku nr 1.
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 3.2015.K z dnia 27 marca 2015 r. , nr 14.2015.K z dnia
19 czerwca 2015 r. i nr 24.2015.K z dnia 18 grudnia 2015 r., nr 9.2016.K z dnia 14 marca 2016 r. oraz nr 16.2017.K z dnia 7
kwietnia 2017 r. i nr 20.2017.K z dnia 25 lipca 2017 r.

