
Zarządzenie Nr 134/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 marca 2016 r.

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 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) 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.)  w  §  37
wprowadza się następujące zmiany:

1)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy związane z realizacją świadczeń
rodzinnych,  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego,  zasiłków  dla  opiekunów,
zryczałtowanych  dodatków  energetycznych,  świadczeń  wychowawczych  oraz
prowadzeniem postepowań wobec dłużników alimentacyjnych.”;

2) w ust. 2:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9)  przyjmowanie  wniosków  i  prowadzenie  postępowania  w  sprawie  przyznania  
i wypłacania zryczałtowanych dodatków energetycznych;”;

b) dodaje się pkt 10-15 w brzmieniu:
„10)  przygotowywanie  indywidualnych  decyzji  w  sprawach  zryczałtowanych
dodatków energetycznych;
11)  prowadzenie  postępowania  w  sprawie  przyznania  i  wypłacania  zasiłków  dla
opiekunów;
12) przygotowywanie indywidualnych decyzji w sprawach zasiłków dla opiekunów;
13)  przyjmowanie  wniosków i  prowadzenie  postępowania  w sprawie  przyznania  i
wypłacania świadczeń wychowawczych;
14)  przygotowywanie  indywidualnych  decyzji  w  sprawach  świadczeń
wychowawczych;
15)  prowadzenie  spraw  związanych  z  wypłacaniem  świadczeń  wychowawczych
przyznanych przez Prezydenta i Marszałka Województwa.”;

3) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„  5)  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  zakresie  udzielania  informacji
pochodzących  z  wywiadu  środowiskowego  w  sprawach  dotyczących  świadczeń
rodzinnych,  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego,  zasiłków  dla  opiekunów,
świadczeń wychowawczych oraz dłużników alimentacyjnych;”.

§ 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 kwietnia 2016r.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Karolina Pawliczak
Wiceprezydent Miasta Kalisza


