Zarządzenie nr 181 / 2008
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 89 Statutu Gminy Pułtusk ogłoszonego w dniu 8 marca 2003 r. w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 66 poz. 1731 z późn. zm. zarządzam, co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pułtusku ustalonym na podstawie Zarządzenia nr
13/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Pułtusku z późn. zm. z dniem 1 listopada 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 25 ust. 1 skreśla się pkt 13.
2. W § 29 dodaje się punkty od 53 do 59, które otrzymują brzmienie:
„ 53) inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania procesowi marginalizacji osób i grup, a także
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;
54) przygotowywanie i opracowywanie wniosków w zakresie rozpoznanych potrzeb mieszkańców oraz
sposobu ich zaspakajania;
55) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz
inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i
rodzin;
56) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie spraw społecznych;
57) dokonywanie analizy i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;
58) współpraca z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o
charakterze charytatywnym, fundacjami i osobami fizycznymi w zakresie zadań polityki społecznej;
59) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii
i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.”
3. W § 33 skreśla się punkty od 36 do 41.
4. W § 33 punkt 35 otrzymuje brzmienie:
„ ochrona porządku publicznego na terenie gminy , a w szczególności:
a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
b) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o
ruchu drogowym,
c) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy
w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
d) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc
zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i
dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości,
świadków zdarzenia,
e) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
f) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i
imprez publicznych,
g) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby
te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w
okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
h) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i
uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami społecznymi,
i) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb
gminy.”
5. Skreśla się § 38.
6. W § 40 dodaje się ustęp 8a w brzmieniu:
„8a Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego lub osoba zastępująca swoim podpisem
na egzemplarzu projektu dokumentu pozostającego w aktach wstępnie aprobują korespondencję,
postanowienia, decyzje lub zaświadczenia przedkładane do podpisu Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza,
Sekretarzowi lub Skarbnikowi.”

7. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pułtusku stanowiący załącznik do Regulaminu
Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§2
Za wykonanie zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Sekretarza Miasta Pułtusk.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pułtusku
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Objaśnienia:
FN - Wydział Budżetu i Finansów
Rb
- Referat Budżetu
Rpol - Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ORiN - Wydział Organizacji i Nadzoru
SO - Wydział Spraw Obywatelskich
USC - Urząd Stanu Cywilnego
RG - Wydział Rozwoju Gospodarczego
Rkrś - Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rizp - Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
GGA - Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
OC - Wydział Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej
KSM - Komenda Straży Miejskiej
Rocw - Referat Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
BR
- Samodzielny Referat Biuro Rady Miejskiej
TiP - Samodzielny Referat Turystyki i Promocji
GCI - Gminne Centrum Informacji
ZRP - Zespół Radców Prawnych
STaw - Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
STiu - Samodzielne Stanowisko do spraw Informatyki Urzędu
OIN - Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
KT
- Kancelaria Tajna
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