ZARZĄDZENIE

NR 113NI/2013
BURMISTRZA SKWIERZYNY
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego wSkwierzynie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 84NI/2012 Burmistrza Skwierzyny z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wprowadza się następujące zmiany:
l. W § l ust. 11 pkt l dodaje
budżetowej" .

się

2. W § l ust. 11 pkt l dodaje
podatkowej".

się

3. W § l ust. 11 pkt l dodaje
podatkowej" .

się

lit. i) o następującej
lit. j) o następującej
lit. k) o następującej

4. W § l ust. 11 pkt 2 zmienia się treść lit. c) i nadaje jej
obsługi klienta i ewidencji działalności gospodarczej".
5. W § l ust. 11 pkt 2 skreśla
działalności gospodarczej".

się się

treści:

treści:

treści:

"stanowisko ds.

"stanowisko ds. windykacji
"stanowisko ds.

następujące

lit. i) o następującej

księgowości

treści:

księgowości

brzmienie: "stanowisko ds.
"stanowisko ds. ewidencji

6. Zmienia się załącznik nr l - schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego wSkwierzynie.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza

się

Seketarzowi Gminy.

§ 3.
Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2014 r.

Burmistrz k
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REFERAT FINANSOWOBUDŻETOWY(FB)
(11 et.)
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REFERAT ORGANIZACYJNY (RO)
(9 et.)
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REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH
(RS) (3 et.)
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REFERAT ROZWOJU, PROMOCJI
I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNE
(RR) (4et.)
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NIERUCHOMOŚCIAMI(RG)

REFERAT GOSPODARKI
(4 et.)

