Zarządzenie Nr 0050 / 90 / 2011
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Polska Cerekiew.
Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591) do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Polska Cerekiew
wprowadzonym w życie jako tekst jednolity zarządzeniem Wójta Gminy Polska Cerekiew nr
30/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. wprowadzam następującą zmiany:
§1
1. & 6 w pkt 2 dodaje się podpunkt 15 w brzmieniu:
15/ Komendant straży gminnej

- 1 etat

2. Schemat struktury organizacyjnej urzędu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
.
3. W & 12 dodaje się punkt 3 w brzmieniu :
3. z zakresu prowadzenia kancelarii materiałów niejawnych :
1/ bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,
2/ udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym,
3/ egzekwowanie zwrotu dokumentów,
4/ kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii
materiałów niejawnych oraz jednostce organizacyjnej,
5/ prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami,
6/ wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony
4. Po paragrafie 23 dodaje się paragraf 23a w brzmieniu:
KOMENDANT STRAŻY GMINNEJ
1. z zakresu realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779 z późn. zm.) - w szczególności:
1/ ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2/ czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w
przepisach o ruchu drogowym,
3/ kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5, poz. 13),
4/ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń,
5/ 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,
6/ ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7/ współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,

8/ 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,
9/ 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,
10/ konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla
potrzeb gminy,
11/ utrzymanie bieżącej współpracy z Policją i innymi instytucjami w zakresie zabezpieczenia
imprez masowych, zgromadzeń, innych uroczystości oraz awarii technicznych, katastrof
naturalnych i innych zdarzeń,
12/ planowanie budżetu, dysponowanie jego środkami finansowymi oraz ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie,
13/ przedstawianie Wójtowi Gminy rocznych sprawozdań,
14/ przygotowywanie dla Rady Gminy i Wójta Gminy sprawozdań, analiz, informacji o
realizacji zadań, w trybie określonym przez Wójta,
15/ uczestnictwo w sesjach Rady Gminy lub posiedzeniach komisji na zaproszenie
Przewodniczącego Rady Gminy lub Przewodniczących Komisji Rady,
16/ współpraca z sołtysami wsi.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

