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1179 
 

ZARZĄDZENIE NR 47/08 
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA 

 
z dnia 30 czerwca 2008r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzęd Miejskiego w Międzyrzeczu  

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzan: 

§ 1. W moim zarządzeniu Nr 13/08 z dnia 24 stycz-
nia 2008r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, wprowadzam 
następujące zmiany: 

1) w § 25 pkt 6 otrzymuej brzmienie: 

„prowadzenie spraw związanych z zabezpie-
czeniem p.poż. i ochroną mienia”; 

2) w § 34 dodaje się pkt 9 o brzmieniu: 

„prowadzenie spraw związanych z przestrze-
ganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Burmistrz 
Tadeusz Dubicki 

 

 


