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ZARZĄDZENIE Nr ROA.0050.168.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA
z dnia 8 sierpnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym
Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2019 poz. 506), zarządza się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, wprowadzonym
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr ROA.0050.14.2019 z dnia 23 stycznia
2019 roku, a następnie zmienionym Zarządzeniem nr ROA.0050.135.2019 z dnia 28 czerwca 2019
roku, wprowadza się następujące zmiany:
I.
II.

III.

§ 8 ust. 1 pkt 23 otrzymuje brzmienie: „Biuro Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego – POŻ”
Wprowadza się § 43b, który otrzymuje brzmienie:
1. „Biuro Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego podlega burmistrzowi.
2. Do jego zadań należy w szczególności:
1) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i podmiotów
współpracujących z systemem na obszarze gminy,
2) nadzorowanie i podejmowanie niezbędnych działań w celu zapewnienia gotowości
operacyjno-technicznej oraz łączności jednostek OSP,
3) inicjowanie działań w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej,
4) dokonywanie okresowych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej i sytuacji pożarowej
oraz występowania innych miejscowych zagrożeń na terenie gminy,
5) prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych gminy w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz organizacja szkoleń dla pracowników urzędu gminy z zakresu
ochrony przeciwpożarowej,
6) składanie wniosków do projektu budżetu gminy w zakresie zabezpieczenia potrzeb OSP,
7) współdziałanie z Komendą Powiatową PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
8) występowanie do burmistrza z wnioskami i sprawami związanymi ze stosunkiem pracy
zatrudnionych mechaników- konserwatorów,
9) udział w kierowaniu działaniami ratowniczymi na obszarze gminy w stanach klęski
żywiołowej i nadzwyczajnych zdarzeń”.
§ 50 zostaje skreślony.

§ 2. Zmianie ulega schemat organizacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Zmianie ulega schemat organizacyjny, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje:
- w zakresie § 2 od dnia podpisania,
- w zakresie § 1 oraz § 3 od dnia 1 września 2019 roku.
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