
Zarządzenie Nr 30/2019 

Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  

w Bornem Sulinowie 
 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. W  Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia Nr 17/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie 
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, wprowadzam 
następujące zmiany:  

 
1) w § 20 ust. 3 skreśla się pkt 27, 28, 29, 30, 31; 
2) w § 20 ust. 3 dodaje się pkt 35 w brzmieniu: 
  „35) sprawowanie nadzoru nad Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Bornem 
Sulinowie.”. 

 
3) w § 31 ust. 2 skreśla się pkt 14; 
4) w § 31 ust. 10 skreśla się pkt 5; 
5) w § 41 ust. 3 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17  

w brzmieniu: 
 
 „11) wykonywanie zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowej; 
   12) ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów; 
   13) ustalanie sieci publicznych przedszkoli oraz granic ich obwodów;  
   14) organizacja i nadzór nad dowozem dzieci do szkół; 
   15) inicjowanie tworzenia, przekształcania, likwidacji publicznych przedszkoli, szkół, gimnazjów, 
liceów; 
   16) sprawowanie kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami 

wsparcia dziennego; 
   17) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych oraz 

podmiotów o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3”. 
   

 
6) Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1  

do niniejszego Zarządzenia; 
 

7) Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2  
do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 


