zARzĄDzENlE NR 81Mo/2014
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8^/vo/2009 Burmistrza Miasta Sierpca w sprawie nadania
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sierpcu, zmienionego zaządzeniem
BM nr 102Wol2010 z dnia 17 grudnia 2010r', zarządzeniem BM nr 91Mo/2011 z dnia
31 paŹdziernika 2011r. oraz zarządzeniem BM nr 2o^/vo/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r.

Na podstawie ań. 33 ust. 2 ustawy
j' Dz. U. z 2013 r', poz' 594 ze

(t'

'l. W regulaminie

do zarządzenia nr

1)

zm ')

z

dnia

8 marca

1990r'

zarządza Się, co następuje:

o samoządzie

gminnym

s1
organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sierpcu, stanowiącym załącznik
30 stycznia 2009r' wprowadza się następujące zmiany:

8Mo/2009 z dnia

W s 1 5 dodaje się ust. 1 3, ktÓry otrzymuje bŻ mienie:

,,13. Doradca

2) s

Burmistza (DB)'.

17 ust' 'l otŻ ymuje brzmienie:

sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnoŚcią zastępcy burmistrza, sekretaza,
skarbnika oraz doradcy burmistza."
,,1. Burmistrz

3)

Po $ 25 dodaje się s 251 o następującej treści:
zadań doradcy burmistrza naleŻy''

,,Do
1

'

Doradztwo w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków

2.
3.

prz

ez burmistŻ a miasta.

Pzygotowywanie opinii, opracowań' ekspeńyz i informacji objętych działalnościąmiasta.

sporządzanie rapońóW i sprawozdań na po|ecenie burmistŻa, analizowanie politycznych,
społecznych i medialnych wynikÓW Wdrażania strategii' działań i pzedsięwzięć burmistrza'''

4)
w

Załącznik nr '1 do regu|aminu organizacyjnego otrzymuje brzmienie okreŚlone
załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
s2.

Nadzór nad Wykonaniem zaządzenia powierza

się

s3.
zalządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania'
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