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ZARZĄDZENIE NR 112.2015 

BURMISTRZA HALINOWA 

z dnia 13 lipca 2015 r. 

zmieniające  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Halinowie 

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r.,  

    poz. 594 z późn.zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Halinowie stanowiącym załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Nr 3.2013 Burmistrza Halinowa z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„ § 23. Referat Edukacji i Polityki Społecznej (REPS) 

1. Referat, zapewnia realizację zadań Gminy z zakresu polityki społecznej, ochrony zdrowia, kultury 

fizycznej i turystyki, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności: 

1) przygotowywanie materiałów, wniosków, analiz i opracowań do gminnych strategii, programów 

i projektów z zakresu spraw społecznych i kultury fizycznej w tym profilaktyki uzależnień i patologii 

społecznych, 

2) inicjowanie, koordynacja i monitoring realizacji przyjętych strategii, programów i projektów z zakresu 

polityki społecznej i kultury fizycznej w tym profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, 

3) terminowe opracowywanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w sferze działań publicznych i sprawozdań, 

4) koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

5) sporządzanie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

6) koordynowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

7) organizowanie gminnych ośrodków wsparcia określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, 

8) organizowanie zajęć opiekuńczo – sportowych w czasie wakacji i ferii zimowych, 

9) prowadzenie spraw z zakresu turystyki, rekreacji i współpracy z klubami sportowymi, 

10) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i obiektów hotelarskich na terenie Gminy, 

2. Referat, zapewnia realizację zadań Gminy z zakresu oświaty i kultury, w tym w szczególności: 

1) jako organu prowadzącego, przedszkola i szkoły, 

2) koordynowanie działalności szkół, przedszkoli i domów kultury, 

3) realizowanie obowiązków wynikających z ustawy opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, 

4) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, 

5) prowadzenie rejestru instytucji kultury, 

6) z zakresu udzielania dotacji, dla niepublicznych szkół i przedszkoli, 

7) z zakresu dowożenia uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli, szkół, i placówek oświatowych, 

8) w związku z realizacją rządowych programów, z zakresu oświaty i kultury, 
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9) z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych, 

10) z zakresu kontroli obowiązku nauki oraz egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

11) prowadzenie gminnej bazy danych oświatowych, zgodnie z systemem informacji oświatowej, 

12) sporządzanie corocznych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych”; 

2) załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Halinowie otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Halinowa. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1sierpnia 2015 roku i podlega wyłożeniu w komórce kadrowej oraz  

             zamieszczeniu w biuletynie informacji publicznej. 

 

 

 

 

 

          Burmistrz 

 /-/ Adam Ciszkowski 
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