ZARZĄDZENIE Nr 233
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie: uruchomienia samorządowego serwisu informacyjnego.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§1
Tworzy się Serwis Informacyjny, który jest elektronicznym serwisem informacyjnym Urzędu
Miejskiego w Pułtusku.
§2
Zasady przygotowania, przekazywania i oceniania Serwisu Informacyjnego zawarte są
w Załączniku do niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 233
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Przygotowanie i przekazywanie informacji zawartych w Serwisie
Informacyjnym Gminy Pułtusk.
§1
Celem utworzenia Serwisu Informacyjnego Gminy Pułtusk jest prowadzenie aktywnej
polityki informacyjnej gminy, która składa się z :
1) oficjalnej strony internetowej gminy Pułtusk
2) serwisu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej.
§2
1. Serwis Informacyjny jest elektronicznym serwisem zawierającym informacje o
wydarzeniach, które mają nastąpić na terenie gminy, jak też zawierającym relacje
z tych wydarzeń.
2. Procedura powstawania i przekazywania ma służyć określeniu ścieżki procesu
przygotowania informacji i jej przekazywania na zewnątrz, wskazaniu osób
odpowiedzialnych za jej realizację.
3. Nadzór nad realizacją tego zadania sprawuje Sekretarz Miasta.
4. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i rozsyłanie serwisu informacyjnego są
pracownicy Wydziału Organizacji i Nadzoru: Dominik Pastewka i Jagoda
Bednarczyk.
§3
W strukturze Serwisu Informacyjnego mają znajdować się następujące informacje:
1) Samorząd lokalny: zapowiedzi sesji, relacje z prac Rady Miejskiej w Pułtusku i
Burmistrza Miasta Pułtusk, informacje o uchwałach, budżecie, realizacji strategii.
2) Sport i turystyka: informacje o klubach sportowych, zapowiedzi rozgrywek
klubowych, relacje z meczów, zapowiedzi i relacje z imprez turystycznych.
3) Kultura: zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, relacje z tych imprez, prezentowanie
sylwetek twórców kultury.
4) Edukacja: zapowiedzi i informacje o wydarzeniach w placówkach oświatowych,
osiągnięcia szkół.
5) Programy pomocowe: informacje dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych.
6) Inwestycje: zapowiedzi działań inwestycyjnych gminy i informacja z ich realizacji,
informacja o planach zagospodarowania, wykaz ofert inwestycyjnych, informacja o
przetargach.

§4
Za poszczególne działy informacji odpowiedzialne są następujące jednostki i komórki
organizacyjne:
1) Samorząd – Biuro Rady Miejskiej, Wydział Budżetu i Finansów.
2) Sport – Wydział Organizacji i Nadzoru.
3) Turystyka – Wydział Organizacji i Nadzoru.
4) Kultura - Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, Pułtuska Biblioteka
Publiczna, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Wydział Organizacji i Nadzoru.
5) Edukacja – Wydział Organizacji i Nadzoru, jednostki oświatowe gminy Pułtusk.
6) Inwestycje – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Wydział Gospodarki Gruntami i
Architektury.
§5
1. Serwis Informacyjny przygotowywany jest nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Kierownicy poszczególnych wydziałów są zobowiązani dostarczyć aktualne
informacje dotyczące aktualizacji oficjalnej strony internetowej Gminy.
3. Pracownik odpowiadający za Serwis Informacyjny przesyła go do mediów lokalnych ,
obejmujących swoim zasięgiem teren gminy.

Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) mgr inż. Wojciech Dębski
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