
ZARZĄDZENIE NR 50/2022 
BURMISTRZA ŻNINA 

z dnia 8 marca 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu 
w Żninie 

Na podstawie  art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Żninie, stanowiącym załącznik do zarządzenia 
Nr 148/2021 Burmistrza Znina z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędowi Miejskiemu w Żninie wprowadza się  następujące zmiany: 

1) w § 16 w pkt 25 na końcu zdania kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 25 dodaje się 
pkt 26 w brzmieniu: 

„26) prowadzenia Punktu Obsługi Inwestora.”; 

2) w § 21 w ust. 1 w pkt 55 na końcu zdania kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 55 dodaje się 
pkt 56 w brzmieniu: 

„56) wspierania działalności Punktu Obsługi Inwestora.”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

BURMISTRZ 
 
 

Robert Luchowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym burmistrz, który jest 
kierownikiem urzędu wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania 
urzędu gminy określa regulamin organizacyjny nadawany przez burmistrza w drodze zarządzenia.  
Gmina Żnin uczestniczy w II ścieżce projektu „Wdrażanie standardów obsługi inwestora  
w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”, który jest prowadzony przez Departament 
Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Celem projektu jest wdrożenie najlepszych procedur i standardów związanych z obsługą 
inwestora.  
Niniejsze zarządzenie wprowadza standardy obsługi inwestora w Gminie Żnin, zgodnie z realizowanym 
projektem pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-
pomorskiego”. 
Dla sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania urzędem oraz lepsze zaspokajanie potrzeb inwestorów 
podpisanie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 BURMISTRZ 

  
Robert Luchowski 
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