
ZARZĄDZENIE Nr 236/15
BURMISTRZA  TRZCIANKI

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 241/13 Burmistrza Trzcianki  
z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania regulaminu organiza-
cyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zarządza się, co następuje:

§  1.  W  regulaminie  organizacyjnym  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  
wprowadza się następujące zmiany:
1/  załącznik  nr  1  do  regulaminu  organizacyjnego  otrzymuje  brzmienie  jak  

w załączniku do niniejszego zarządzenia,
2/  w  załączniku  nr  6  do  regulaminu  organizacyjnego,  w  poz.  65  wymiar  

zatrudnienia wynosi 2 etaty.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 3.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Załącznik do zarządzenia Nr 236/15
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 17 grudnia 2015r.

Załącznik nr 1
do regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego Trzcianki

Godziny urzędowania

1. Godziny urzędowania w Urzędzie Miejskim Trzcianki:
a/ poniedziałek - środa - od 730 do 1530,
b/ czwartek - od 730 do 1630,
c/ piątek - od 730 do 1430.

2.  Pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki przyjmują klientów w godzi-
nach urzędowania, z wyłączeniem Urzędu Stanu Cywilnego oraz kasy głównej 
i kasy pomocniczej.

3. Urząd Stanu Cywilnego:
1/ przyjmuje klientów w godzinach:

a/ poniedziałek - środa - od 730 do 1400,
b/ czwartek   - od 730 do 1500,
c/ piątek             - od 730 do 1400,

2/  udziela  ślubów  w dni  robocze,  w  godzinach  urzędowania  Urzędu  
Miejskiego Trzcianki, w dni wolne od pracy oraz w święta.

4. Kasy w Urzędzie Miejskim Trzcianki czynne są w godzinach:
1/ kasa główna:

a/ poniedziałek - środa - od 730 do 1300,
b/ czwartek   - od 730 do 1400,
c/ piątek   - od 730 do 1300,

2/ kasa pomocnicza:
a/ poniedziałek - środa - od 730 do 1430,
b/ czwartek   - od 730 do 1530,
c/ piątek   - od 730 do 1330.



U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 236/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 grudnia 2015r.  
w sprawie  zmiany  zarządzenia  Nr  241/13  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  
30 grudnia 2013r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędo-
wi Miejskiemu Trzcianki

Niniejszym  zarządzeniem  zaktualizowano  regulamin  organizacyjny  
Urzędu Miejskiego Trzcianki w części dot. godzin urzędowania, tj. określono 
godziny przyjmowania klientów przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz godziny, w których czynne są kasy - główna i pomocnicza.

Ponadto, mając na względzie właściwe utrzymywanie czystości i porząd-
ku  na  terenach  administrowanych  przez  Referat  Promocji,  Kultury  i  Sportu, 
zwiększono o 1 etat wymiar zatrudnienia na stanowisku robotnika gospo-darcze-
go.

B.KZ.
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