ZARZĄDZENIE NR 11.2018.K
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
- KIEROWNIKA URZĘDU
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta Zielona Góra
oraz zarządzenia w sprawie organizacji i podziału wykonywania zadań zarządcy dróg.
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
1)
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
2)
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm. ) oraz art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1
3)
i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm. )
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 1.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 stycznia 2015 r.
4)
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra z późn. zm. wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 57 otrzymuje brzmienie:
„§ 57. 1. Do głównego zakresu działania Biura Gospodarki Komunalnej należy koordynowanie
gospodarki komunalnej, prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku, grobów
i cmentarzy wojennych, rzeczy znalezionych, ochrony zwierząt, łowiectwa, gospodarki leśnej
w lasach komunalnych lub Skarbu Państwa, utrzymania zieleni na terenach komunalnych.
2. Biuro nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej zleconych Komunalnemu
Zakładowi Gospodarczemu oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.”;
2) w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 64. 1. Do głównego zakresu działania Biura Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw
związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, w tym ochroną wód, ochroną przyrody,
geologią, ochroną powietrza, ochroną przed hałasem, zielenią, odpadami, rybactwem śródlądowym,
gospodarką leśną w lasach osób prawnych lub fizycznych.”.
§ 2. W zarządzeniu nr 28.2017.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – kierownika urzędu – z dnia
4 października 2017 r. w sprawie organizacji i podziału wykonywania zadań zarządcy dróg w § 1
uchyla się pkt 1.
§ 3. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia są
prowadzone do ich zakończenia w dotychczas właściwych komórkach organizacyjnych zgodnie
z odrębnymi upoważnieniami.
§ 4. Szczegółowe zasady współdziałania komórek organizacyjnych właściwych ds. gospodarki
komunalnej, ochrony środowiska oraz zarządzania drogami w zakresie utrzymania, pielęgnacji lub
usuwania zieleni na administrowanych terenach określą regulaminy wewnętrzne tych komórek.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom: Departamentu Rozwoju Miasta,
Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, Departamentu Inwestycji i Zarządzania
Drogami oraz Sekretarzowi Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

1)

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317.
4)
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., nr 16.2017.K z dnia 7
kwietnia 2017 r., nr 20.2017.K z dnia 25 lipca 2017 r., nr 21.2017.K z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 24.2017.K z dnia 5 września
2017 r., nr 27.2017.K z dnia 2 października 2017 r., nr 29.2017.K z dnia 19 października 2017 r., nr 31.2017.K z dnia
24 listopada 2017 r. i nr 35.2017.K z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz nr 6.2018.K z dnia 13 marca 2018 r.
2)
3)

