ZARZĄDZENIE NR 84/02/2017
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 28 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Starogard Gdański
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W zarządzeniu nr 526/12/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 28 grudnia
2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Starogard Gdański, wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 13a) w brzmieniu:
„13a) Doradca Prezydenta do spraw Utrzymania Dróg i Terenów Publicznych;”;
2) w § 11:
a) w ust. 2 po wyrazach „Skarbnika,” dodaje się wyrazy „Doradcy Prezydenta,”,
b) w ust. 5 po wyrazie „Gminy” dodaje się wyrazy „Doradca Prezydenta,”,
c) w ust. 7 po wyrazie „szczebli” dodaje się frazę „, Doradca Prezydenta”;
3) w § 12:
a) w ust. 1 po wyrazach „Wydziałami,” dodaje się wyrazy „Doradca Prezydenta,”,
b) w ust. 2 po wyrazach „Wydziałami,” dodaje się wyrazy „Doradca Prezydenta,”;
4) w § 16 w ust. 2 w pkt w po słowie „mowa” dodaje się słowa „w § 6 w ust. 1 w pkt 13a oraz”;
5) § 20 w:
a) w zdaniu pierwszym po słowie „dla” dodaje się słowa „Doradcy Prezydenta,”,
b) w pkt 4:
- w lit. a) słowo „właściwym” zastępuje się słowami „właściwemu Doradcy Prezydenta,”,
- w lit. b) przed słowem „Pełnomocnicy” dodaje się słowa „Doradca Prezydenta”,
- w lit. c) po słowie „Radnych” dodaje się słowa „Doradca Prezydenta,”;
6) po § 66 dodaje się:
a) tytuł w brzmieniu „Doradca Prezydenta do spraw Utrzymania Dróg i Terenów
Publicznych”,
b) § 66a w brzmieniu:
„§ 66a Do zadań Doradcy Prezydenta do spraw Utrzymania Dróg i Terenów Publicznych
należy:
1) współpraca z zarządcami dróg przebiegających przez Gminę w zakresie ich utrzymania;
2) koordynacja działań wszystkich podmiotów zajmujących się utrzymaniem dróg w Gminie oraz
służb zajmujących się porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w sytuacjach kryzysowych;
1 Zmiany wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r, poz. 1579

3) nadzór nad przygotowaniem i realizacją akcji zimowego utrzymania dróg gminnych;
4) koordynacja działań jednostek zaangażowanych w akcję zimowego utrzymania dróg
publicznych na terenie Gminy;
5) ustalanie zakresu zadań związanych z utrzymaniem zieleni gminnej oraz z utrzymaniem
czystości i porządku w pasach dróg gminnych oraz w parkach i na innych terenach
publicznych;
6) monitorowanie i koordynacja wykonywania przez MZK prac w zakresie utrzymania dróg i
zieleni wynikających z zarządzeń Prezydenta;
7) opracowanie propozycji zmian organizacyjnych w dziale dróg i zieleni MZK służących
usprawnieniu funkcjonowania zakładu i zwiększeniu wydajności i skuteczności pracy;
8) opracowanie koncepcji utrzymania nowych i modernizowanych terenów publicznych (węzeł
integracyjny, Rynek i jego otoczenie, Park Miejski i tereny wzdłuż Wierzycy, Park Nowe
Oblicze, przebudowywane ulice itd.) oraz określenie potrzeb sprzętowych i finansowych w tym
zakresie;
9) współpraca z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym, Wydziałem Geodezji, Gospodarki
Gruntami i Rolnictwa, Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska,
Strażą Miejską i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie utrzymania dróg i
terenów publicznych;
10) prowadzenie spraw związanych z działalnością MZK w zakresie:
- nadzoru nad wykonywaniem zadań Gminy prowadzonych przez MZK,
- oceny efektywności wykorzystania środków pochodzących z budżetu Gminy przeznaczonych
na realizację zadań prowadzonych przez MZK,
- określonym w Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie,
- przygotowywania dla Prezydenta informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczących
wniosków MZK, a także przekazywania tych decyzji wnioskodawcy.”;
7) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
8)

w załączniku nr 2 w tabeli dodaje się wiersz 17a w brzmieniu:

17a

Doradca Prezydenta do spraw Utrzymania Dróg i Terenów Publicznych

1

§ 2. Realizację niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Starogard Gdański.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku.

