Zarządzenie nr 267/2006
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 20 czerwca 2006 roku
w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy
Na podstawie § 8a Zarządzenia nr 35/2003 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia
27 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku z
późn. zm. zarządzam, co następuje:
§1
Tworzy się samodzielne stanowisko pracy: główny specjalista do spraw społecznych.
§2
Do zakresu zadań stanowiska określonego w § 1 należy:
1. Inicjowanie i przygotowywanie projektów niezbędnych do pozyskania zewnętrznych
środków finansowych mających za zadanie poprawę sytuacji społecznej na terenie gminy
Pułtusk
2. Współpraca i monitoring przy wdrażaniu projektów realizowanych przez gminę Pułtusk
przy udziale pozyskanych zewnętrznych środków finansowych, o których mowa w pkt.1.
3. Inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania procesowi marginalizacji osób i grup,
a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.
4. Przygotowywanie i opracowywanie wniosków w zakresie rozpoznanych potrzeb
mieszkańców oraz sposobu ich zaspakajania.
5. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową
oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji
takich osób i rodzin.
6. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Nadzoru oraz Wydziałem Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Pułtusku, a także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz
Towarzystwem Budownictwa Społecznego w zakresie spraw społecznych.
7. Dokonywanie analizy i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej.
8. Współpraca z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o
charakterze charytatywnym, fundacjami i osobami fizycznymi w zakresie zadań polityki
społecznej.
9. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia
patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
§3
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pułtusku stanowiący załącznik nr 1 do
Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Pułtusk.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2006 r.
Burmistrz Miasta Pułtusk
mgr inż. Wojciech Dębski
BS/BS

