
Zarządzenie Nr 590/2020
Prezydenta Miasta Kalisza

         z dnia 16 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kalisza stanowiącym załącznik do 
zarządzenia Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018r. w 
sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 28 w ust. 3 w pkt. 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w
brzmieniu:
„15) Biurem Świadczeń Rodzinnych w zakresie stosowania przepisów ustawy 
– Prawo ochrony środowiska.”;

2) w § 35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy związane z realizacją 
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla 
opiekunów, świadczeń wychowawczych, świadczeń dobry start, 
prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, o którym 
mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska.”;

b) w ust. 2 w pkt. 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt. 14-17 w
brzmieniu:

„14) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie 
przyznawania i wypłacania świadczeń dobry start;
15) przygotowywanie indywidualnych decyzji w sprawach świadczeń dobry 
start;
16) przyjmowanie żądań i prowadzenie postępowań w sprawie wydawania 
zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, o którym 
mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska;
17) wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, o 
którym mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska.”;
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c) w ust. 3 w pkt. 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w 
brzmieniu:

„6) Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie stosowania
przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska.”.

§ 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 podpisania.


