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331 
 

ZARZĄDZENIE NR 29/07 
BURMISTRZA IŁOWEJ 

 
z dnia 12 lutego 2007r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 w związku z art. 11a 
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miej-
skiego w Iłowej nadanym zarządzeniem Nr 357/05 
z dnia 9 maja 2005r. (Dz. Urz. Województwa Lubu-
skiego Nr 39, poz. 881 oraz z 2006r. Nr 34, poz. 740) 
wprowadzam następujące zmiany: 

1) w § 8: 

a) w ust. 3 wyraz „oznaczone” zastępuje się 
wyrazem „oznaczenie” oraz wyrazy „doko-
nywany w drodze zarządzeń wewnętrznych 
Burmistrza, odrębnie dla każdego referatu 
po uzyskaniu opinii Sekretarza i kierownika 
referatu” zastępuje się wyrazami „określane 
w formie schematu organizacyjnego Urzędu 
wprowadzonego przez Burmistrza w drodze 
zarządzenia wewnętrznego, po uzyskaniu 
opinii Sekretarza i kierowników referatów”, 

b) w ust. 4: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

      „5) Referat Gospodarki Komunalnej (GK)”, 

- skreśla się pkt 8 i 9, 

c) skreśla się ust. 6; 

2) w § 11 w ust. 2: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

             „1) Referat Gospodarki Komunalnej”, 

b) w pkt 2 przecinek zastępuje się kropką i skre-

śla się pkt 3; 

3) w § 12 w ust. 1 w pkt 2 przecinek zastępuje 
się kropką i skreśla się pkt 3; 

4) w § 16 w pkt 13 wyrazy „Strategii ...” zastę-
puje się wyrazami „strategiach i programach 
uchwalonych przez Radę”; 

5) w § 18 w pkt 32 kropkę zastępuje się prze-
cinkiem i dodaje się pkt 33 do 43 w brzmie-
niu: 

„33) nadzór nad całością prac związanych z in- 
        formatyzacją Urzędu i gminnych jedno 
        stek organizacyjnych; 

      34) obsługa informatyczna (serwis) oraz do- 
       radztwo informatyczne dla pracowników 
        Urzędu i gminnych jednostek organizacyj- 
        nych; 

      35)  administrowanie siecią komputerową Urzę- 
        du, w tym zarządzanie systemem dostępu 
       do zbioru danych i zapewnienie prawidło- 
       wej realizacji ustaw i przepisów szczegól- 
       nych w tym zakresie; 

      36) zapewnienie bezpieczeństwa danych zawar- 
       tych w komputerowych zbiorach danych 
      Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepi- 
      sami i regulacjami wewnętrznymi przyję- 
      tymi w Urzędzie; 

      37) planowanie i realizacja rozwoju sieci in- 
       formatycznej Urzędu oraz modernizacja 
       istniejącej infrastruktury, w tym zakupy 
       sprzętu; 

 


