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ZARZADZENIE NR 104/2018
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 16 1ipca2018 r.

jace  zarzadzenie  w  sprawie    nadania  ReguLaminu  organizacyjnego    Urzedowi
emu w Drawsku Pomorskim;]I::il

Na podstawie  art.  33  ust.  2 ustawy z dnia 8  marca  1990 r.  o  samorzedzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz.  1000 i  poz.  1349), zarzedza sic) CO naStQPuje:

§1.   W   Regulaminie   organizacyjn)-   bedap)-   zalapznikiem   do   zarzedzenia  Nr
190/2017 Burmistrza   Drawska Pomorskiego z dnia 08 1istopada 2017 r.  w sprawie nadania
Regulaminu  organizacyjnego  UrzQdOWi  Miejskiemu  w  Drawsku  Pomorskim,  zmienion)ml
zarzedzeniem  Nr   57/2018   Burmistrza  Drawska  Pomorskiego   z  dnia  26  marca  2018   r.
zmieniajap)-   zarzedzenie   w   sprawie   nadania   Regulaminu   organizacyjnego   Urzedowi
Miejskiemu  w  Drawsku  Pomorskim,  oraz  zarzedzeniem  Nr  72/2018  Bu-istrza  Drawska
Pomorskiego   z   dnia   15   maja   2018   I.   zmieniajap)-   zarzedzenie   w   sprawie   nadania
Regulaminu organizacyjnego Urzqdowi Miejskiemu w Drawsku Pomorskim, \xprowadza sic
nastQPuj ape Zmiany:

1) w § 3 po ust. 7 dodaje sic uSt. 8 o nastQPujap)- brZmieniu:
"8. Referat opieki mad zabytkami umiejscowionyjest przy u1. Kilihskiego 4 w Drawsku
Pomorskim. ,,

2) w § 6 po pkt 22 dodaje sic Pkt 23 o nastQPujap)- brZmieniu:
"23) Referat opieki mad zabytkami - OZ

a) kierownik referatu,
b) stanowisko ds. edukacji, dokumentacji zabytk6w i zbior6w muzealnych,
c) stanowisko ds. opieki mad ekspozycjami muzealn)-i.~

3) po § 38 dodaje sic § 39 o nastQPujap)m brZmieniu:
§ 39. Do zadah Referatu opieki mad zabytkami naleZy w szczeg61noSci:
1 )   opieka mad zabytkami nieruchom)mi i zbiorami ruchom)mi,
2)   gromadzenie i opracow)IVanie ZbiOr6w,
3)   urzedzanie wystaw i udostQPnianie ZbiOr6w do cel6w edukacyjnych i naukowych,
4)   prowadzenie dzialalnoSci edukacyjnej)
5)   zabezpieczanie i konserwacja zbior6w,
6)   dygitalizacja zbior6w,
7)   zapewnianie wlaSciwych warunk6w zwiedzania muzeum i korzystania ze zbior6w."

4)  zmienia  sic  SChemat  OrganiZaCyjny  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku  Pomorskim  bQdapy
zalapznikiem  Nr   5   do   Regulaminu,   kt6ry   otrz)muje  brzmienie,  jak   w   zalapzniku   do
niniej szego zarzedzenia.

§2. Zarzapdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjQCia, Z t)-, Ze zapis §  1 pkt  1  wchodzi
w Zycie z dniem 02 1istopada 2018 r.
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