ZARZĄDZENIE NR 127.2019
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 12 września 2019 r.
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Halinowie
Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Halinowie stanowiącym załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 21.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie zmienionym Zarządzeniem Nr 61.2017 Burmistrza
Halinowa z dnia 20 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 118.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 2 listopada
2017 roku, Zarządzeniem Nr 19.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 1 lutego 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr
113.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 29 sierpnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 ust 4 po pkt 14) dodaje się pkt 15) w brzmieniu:
„15) Samodzielne Stanowisko ds. Sportu (SDS)”
2) § 23 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. Referat Edukacji i Polityki Społecznej (REPS)
1. Referat, zapewnia realizację zadań Gminy z zakresu polityki społecznej, ochrony zdrowia, polityki
prorodzinnej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym
w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów, wniosków, analiz i opracowań do gminnych strategii, programów i
projektów z zakresu spraw społecznych w tym profilaktyki uzależnień,
2) inicjowanie, koordynacja i monitoring realizacji przyjętych strategii, programów i projektów z
zakresu polityki społecznej w tym profilaktyki uzależnień,
3) koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4) sporządzanie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5) koordynowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) prowadzenie grup wsparcia określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii,
7) organizowanie zajęć opiekuńczo – sportowych w czasie wakacji i ferii zimowych,
8) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i obiektów hotelarskich na terenie Gminy.”
3) po § 241 dodaje się § 242 w brzmieniu:
„§ 241 . Samodzielne Stanowisko ds. Sportu – prowadzi sprawy związane z realizacja zadań Gminy w
zakresie kultury fizycznej i sportu, organizuje imprezy sportowe i rekreacyjne, podejmuje samodzielnie i
wspólnie z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz
innymi podmiotami przedsięwzięcia mające na celu krzewienie sportu, turystyki i rekreacji,
pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji i czynnego
wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i
stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej, współpracuje z Referatem
Edukacji i Polityki Społecznej, samodzielnym stanowiskiem ds. koordynowania i rozliczania projektów z
funduszy europejskich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Centrum Kultury.”
4) schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Halinowie otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Halinowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wyłożeniu w komórce kadrowej oraz
zamieszczeniu w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W HALINOWIE
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