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ZARZĄDZENIE NR 210/2020 

BURMISTA MIASTA MLAWA 

z dnia 24 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mława 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

 (Dz. U. z 2020 poz. 713 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza co następuje : 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mława stanowiącym Załącznik  

do Zarządzenia Nr 11/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie 

nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Mława dokonuje się następujących 

zmian: 

1) w § 4 ust. 2 uchyla się „pkt 13” 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: ”1. Sekretarz pełniący funkcję Naczelnika 

Wydziału Organizacyjnego” 

3) w § 5 uchyla się „ust. 14” 

4) w § 7 ust 4 uchyla się „pkt 42 f)” 

5) w § 17 po ust. 6 dodaje się: „7. Prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem 

profilu zaufanego. 

8. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem spadków po zmarłych mieszkańcach 

Miasta Mława.”  

6) w § 19 po ust. 5 dodaje się: „6. Wspomaganie koncepcyjne i projektowe inwestycji 

komunalnych w zakresie architektury i urbanistyki. 

7. Uzgadnianie lokalizacji, warunków zabudowy i projektów architektonicznych 

istotnych dla Miasta inwestycji. 

8. Inspirowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego.  

9. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków.” 

7) w § 22 po ust. 2 dodaje się: „ 3. Prowadzenie spraw w zakresie prac konserwatorskich, 

w tym interwencyjnych, badawczych i dokumentacyjnych finansowanych z budżetu 

Miasta. 

4.  Nadzór merytoryczny nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi przez jednostki 

organizacyjne Miasta.” 

8) uchyla się „§ 27” 

 



9) Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Mława, o którym mowa  

w § 60 Regulaminu, otrzymuje brzmienie  określone w Załączniku do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

         Burmistrz Miasta Mława 

           Sławomir Kowalewski 
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