ZARZĄDZENIE Nr 89/05
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 12 października 2005r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 16/03 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek, zmienionym zarządzeniami Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 74/03 z dnia
15 lipca 2003r., Nr 24/05 z dnia 24 marca 2005r., Nr 37/05 z dnia 27 kwietnia 2005r., Nr 41/05 z dnia 10 maja 2005r.,
Nr 83/05 z dnia 28 września 2005r. wprowadzam następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1:
1) po § 14 dodaje się § 14a ust. 1 i 2 w brzmieniu:
„ust. 1. Główny specjalista do spraw infrastruktury, do zadań którego należy:
1) nadzorowanie i koordynowanie spraw w zakresie:
a) organizowanych przetargów,
b) prowadzonych przez miasto inwestycji, w tym budownictwa mieszkaniowego,
c) pozyskiwania środków zewnętrznych,
d) gospodarki nieruchomościami,
e) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
f) miejskich dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego,
g) lokalnego transportu drogowego,
h) wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji,
i) utrzymania czystości i porządku,
j) utrzymania wysypisk,
k) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
„ust. 2. Główny specjalista do spraw społeczno – socjalnych oraz nadzoru nad miejskimi spółkami, zakładami
i jednostkami, do zadań którego należy:
1) nadzorowanie i koordynowanie spraw w zakresie:
a) bieżącego funkcjonowania spółek miejskich, zakładów i jednostek miejskich,
b) promocji miasta,
c) pomocy społecznej,
d) polityki parorodzinnej,
e) ochrony zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
f) edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej,
g) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
h) porządku
publicznego
i
bezpieczeństwa
obywateli
oraz
ochrony
przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej,
i) zieleni miejskiej i zadrzewień.
2. Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta określa załącznik nr 2.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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mgr inż. Marian Goliński

Załącznik do zarządzenia Nr 89/05
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 12 października 2005r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA SZCZECINEK

BURMISTRZ MIASTA

Z-ca Burmistrza
Miasta

Główny specjalista
do spraw
infrastruktury

Z-ca Burmistrza
Miasta

Skarbnik
Miasta

Główny specjalista
do spraw społecznosocjalnych oraz
nadzoru nad miejskimi
spółkami, zakładami
i jednostkami

Referat
Techniczno Inwestycyjny

Referat
Gospodarki,
Planowania
i Promocji

Referat
Gospodarki
Nieruchomościami

Urząd
Stanu Cywilnego

Referat
Planowania
Przestrzenno Urbanistycznego
i Architektury

Referat
Spraw
Obywatelskich

Referat
Finansowania
Rozwoju
Lokalnego

Sekretarz
Miasta

sprawy obrony
cywilnej

Referat
Organizacyjny

Referat
Kontroli
i Nadzoru

Referat
Planowania
Budżetowego
i Księgowości

Radca
Prawny

