Zarządzenie Nr 64 b/2019
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2019 poz. 506) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wieliszew nadanym Zarządzeniem Wójta
Gminy Wieliszew nr 92/2017 i zmienionym Zarządzeniem nr 12/2018 oraz Zarządzeniem nr
18/2018, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 „Samodzielne stanowiska” otrzymuje brzmienie:
„Samodzielne stanowiska
Pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych PIN
Administrator bezpieczeństwa informacji
ABI
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzależnień
PPU
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i ochrony zdrowia PPOZ
Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
IBHP
Sekretarka
SEK”.
2) w § 10 „Czas pracy w urzędzie” ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 10 ust. 2 . Pracownicy urzędu na stanowiskach urzędniczych wykonują pracę w
urzędzie od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie w następujących godzinach
pomiędzy 7.00 a 19.00, z tym ustaleniem, że praca trwa: w poniedziałek od godz.8.00
do godz. 18.00, a od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00 z wyjątkiem Referatu
Spraw Obywatelskich, Handlu i Usług (w tym USC), który w piątek czynny będzie w
godz.8.00 do 14.00”.
3) Dodaje się § 33A, który otrzymuje brzmienie:
„§ 33 A. Do zadań i kompetencji Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i ochrony
zdrowia należy:
1) współpraca z SZPZOZ W Wieliszewie;
2) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji zakładów
i jednostek, o których mowa wyżej oraz innych spraw związanych z realizacją
uprawnień i obowiązków podmiotu, który je utworzył,
3) inicjowanie, opracowywanie, monitorowanie i koordynowanie realizacji programów
polityki zdrowotnej, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji i ocena efektów,
4) podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia na terenie Gminy Wieliszew,
5) współpraca z różnymi podmiotami, w tym z instytucjami państwowymi,
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw dotyczących
ochrony zdrowia ;
6) koordynacja zadań organu prowadzącego dla zakładów opieki zdrowotnej
utworzonych przez Gminę Wieliszew;
7) współpraca ze stowarzyszeniami, towarzystwami naukowymi i fundacjami
w zakresie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia,

8) sprawozdawczość oraz przekazywanie wojewodzie mazowieckiemu innych
informacji o realizowanych na terenie Gminy programach zdrowotnych.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 roku.

