
ZARZĄDZENIE NR OR.0120.13.2016
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 23 marca 2016 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 42/2010 Burmistrza Wołczyna z dnia 15 października 2010 w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie wprowadza się następujące zmiany:

1) po Rozdziale XIII  dodaje się Rozdział XIIIa w brzmieniu: "Rozdział XIIIa Organizacja przyjmowania i 
załatwiania petycji.

§ 53a. 1. Petycje mogą być składane do Urzędu w formie pisemnej lub z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej.

2. Koordynację i nadzór nad postępowaniem związanym z rozpatrywaniem petycji sprawuje Wydział 
Organizacyjny.

§ 53b. 1. Wydział Organizacyjny prowadzi ewidencję petycji oraz przekazuje petycje do załatwienia 
zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami oraz czuwa nad terminowym ich rozpatrywaniem i udzielaniem 
odpowiedzi.

2. Wydział Organizacyjny po przekazaniu petycji do załatwienia dokonuje czynności związanych
z umieszczeniem odwzorowania cyfrowego petycji na stronie internetowej Urzędu. Informacja ta jest 
aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania i sposobu załatwiania petycji.

3. Jeśli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne komórki organizacyjne 
Urzędu, zakres udziału każdej z nich wskazuje Sekretarz Gminy.

4. Czynności dotyczące rozpatrywania petycji, w tym w szczególności:

1) uzupełnienia i wyjaśnienia treści petycji;

2) badania zasadności składnych petycji;

3) udzielania odpowiedzi wnioskodawcy;

4) informowania Wydziału Organizacyjnego o sposobie rozpatrzenia petycji, są realizowane przez 
Kierownictwo Urzędu, kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska."

§ 2. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Wołczyna Nr 42/2010 z dnia 15 października 2010 r. w 
sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 9 ust. 3 po pkt. 21 dodaje się:

a) pkt 21a w brzmieniu "21a) prowadzenie spraw w zakresie dodatków energetycznych,"

b) pkt 21b w brzmieniu "21b) prowadzenie spraw w zakresie pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów,"

c) pkt 21c w brzmieniu "21c) prowadzenie spraw w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci."
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek
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