Zarzqdzenie Nr 67/2013
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 10 wrzesnia 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego

Urz~du

Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie
gminnym (tekst jedn. Oz . U. z 2013r. , Nr 594 z pazn. zm.),

zarzqdza

si~,

co nast'lPuje:

§ l.
W Cz~sci II. Regulaminu Organizacyjnego Urz'ldu Miasta Rzeszowa, stanowiqcej
zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego
2013r.

w

sprawie

nadania

Regulaminu

Organizacyjnego

Urz"du

Miasta

Rzeszowa

(z pazn . zm.). wprowadza si" nast'lpujqce zmiany:

1) W § 1 pkt 25 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) Referat Zezwolen i Kontroli - EoG-Z,".

2) W § 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

,,2) Referat Zezwoleri i Kontroli. ".

3) W § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Do zadan Referatu Zezwoleri i Kontroli naleiy w szczegolnosci:
1) prowadzenie spraw zwiqzanych z wydawaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwolen
na sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu i poza
miejscem sprzedai.y;
2) wydawanie

jednorazowych

zezwolen

na

sprzedaz

napojow

alkoholowych

oraz zezwolen dla przedsi'lbiorcow, kt6rych dZialalnosc polega na organizowaniu
przyj'lc (catering);
3) prowadzenie spraw zwiqzanych z rozliczeniem i pobieraniem oplat za korzystanie
z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych;
4) kontrolowanie przestrzegania przepis6w prawa w palc6wkach gastronomicznych
i handlowych prowadzqcych sprzedai. napojow alkoholowych;
5) wspoldzialanie

z

Miejskq

Komisjq

Rozwiqzywania

Problemow

Alkoholowych

w zakresie opiniowania wnioskow 0 wydawanie zezwolen na sprze dai. napojow
alkoholowych;

6) wprowadzenie
cofni~tych

zezwolen

na

sprzedaz

napojow

alkoholowych

(wydawanych,

i wygaszonych) do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci

Gospoda rczej;
7) kontrolowanie wykonywania obowi'lzkow okreslonych wart. 5 ust. 1 Ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach (tekst
jednolity Dz.U.2012.391 z pozn. zm.) na terenie nieruchomosci uzytkowanych
przez przedsi~biorcow;
8) podejmowanie
gdy

w

czynnosci

trakcie

w

ramach

prowadzonych

uprawnien

czynnosci

oskarzycielskich

kontrolnych,

Prezydenta ,

ktorych

0

mowa

w pkt. 7 ujawniono wykroczenia;
9) ewidencjonowanie

czasu

placowek

pracy

handlowych,

uslugowych

i gastronomicznych;
10) przygotowywanie projekt6w uchwal Rady opiniuj'lcych
ll)prowadzenie
oraz

innych

spraw

z

obiektow

zakresu
nie

ewidencji

b~d'lcych

lokalizacj~

kontroli

obiektami

kasyn gry;

obiektow

hotelarskimi,

hotelarskich
w

ktorych

s'l swiadczone uslugi hotelarskie;
12) prowadzenie rejestru zlobkow i klubow dzieci~cych;
13) prowadzenie spraw dotycz'lcych odmowy wpisu i wykreslenia z rejestru zlobkow
oraz

wydawania

zaswiadczen

0

wpisaniu

podmiotu

do

rejestru

zlobkow

i dokonaniu zmian w rejestrze zlobk6w;
14 )przyjmowanie oplat za wpis do rejestru zlobkow;
15)wprowadzenie

danych

dotycz'lcych

rejestru

zlobkow

klubow

do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej.".

§ 2.
Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

PRE

MIAST

d z ieci~cych

