Zarządzenie Nr 522/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 września 2016 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Kaliszu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiącym załącznik do
zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu (j.t. zarządzenie
Nr 127/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2012r. z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 28:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz sprawy cmentarnictwa i chowania zmarłych”;
b) w ust. 2 uchyla się pkt 18 i 20;
2) w § 32 w ust. 2 w pkt. 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11
w brzmieniu:
„11) prowadzenie spraw w zakresie upamiętniania historycznych wydarzeń i miejsc
oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, w tym w szczególności:
a) organizowanie obchodów i uroczystości upamiętniających historyczne
wydarzenia, miejsca oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu
Polskiego;
b) współdziałanie z właściwym miejscowo dyrektorem oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej oraz organizacjami społecznymi, których przedmiot działalności jest
związany z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w
dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego.”;
3) w § 42d:
a) w ust. 1 dodaje się wyrazy „oraz sprawy cmentarnictwa i chowania zmarłych”;
b) w ust. 2 w pkt. 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w
brzmieniu:
„17) w zakresie spraw związanych z cmentarnictwem i chowaniem zmarłych, w
szczególności:
a) inicjowanie założenia, rozszerzenia i zamknięcia cmentarzy komunalnych,
b) przygotowywanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy,
c) przygotowywanie decyzji o przekazaniu uczelniom wyższym zwłok do celów
naukowych,
d) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach
publicznych przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do
zakładu medycyny sadowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium,
celem ustalenia przyczyny zgonu.”.

§ 2.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.
§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Sapiński

