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Zarządzenie Nr 17/2006 
Burmistrza Miasta Czelad ź 

z dnia 31 stycznia 2006 roku 

w sprawie: zmiany Zarz ądzenia Nr 64/2005 Burmistrza Miasta Czelad ź z dnia 11 kwietnia 2005r. 
z późniejszymi zmianami 

 Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity  Dz. U. z 2001r. , nr 142, poz.1591 z późn. zmianami,  art. 31 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. 
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz 
§ 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta nr 64/2005 z dnia 11 kwietnia 2005r. ze zmianami. 

zarządzam, co nast ępuje: 
                                                                           

§ 1 
 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Czeladź dokonuje się następujących zmian: 
1. Skreśla się § 8 pkt 4 lit.c, § 43 oraz 44, 
2. W § 72 dodaje się pkt 12 o treści: 
 12. Z zakresu obsługi prawnej: 

1) Umacnianie  porządku prawnego i ochronę interesów Gminy, 
2) Udzielanie opinii i porad prawnych oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, 
3) Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, 
4) Informowanie o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, 
5) Udział w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umów 

długoterminowych, nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości lub teŜ umów z 
kontrahentami zagranicznymi, 

6) Nadzór prawny nad egzekucją naleŜności gminnych, 
7) Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów 

prawnych, 
8) Inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa, opracowywanie 

informacji i wniosków wynikających z tych ocen, 
9) Zastępstwo procesowe gminy przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, 
10) Opiniowanie pod względem prawnym legalności aktów prawnych przez nadzorowanie 

jednostki, 
11) Sprawy związane ze skargami i wnioskami, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 

sprawozdawczości w tym zakresie oraz nadzór i kontrola nad ich załatwianiem. 
 
                                                                        § 2 
 
Traci moc zarządzenie Nr 123/2003 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia  1 lipca 2003 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Prawno – Kontrolnego.  
 
                                                                        § 3 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta oraz Kierownikowi Wydziału 
Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych. 
 
                                                                        § 4 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lutego 2006 r. 

 
Burmistrz Miasta Czeladź 

Marek Mrozowski 


