
ZARZĄDZENIE Nr 84/17
Burmistrza Pasłęka

z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W  Regulaminie  Organizacyjnym  Urzędu  Miejskiego  w  Pasłęku  (tekst  jednolity:  Zarządzenie
Nr 93/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miejskiego  w  Pasłęku,  z  późn.  zm.)  wprowadza  się
następujące zmiany:

1)  w  §13 określającym zadania  Referatu  Rolnictwa i  Gospodarki  Gruntami  pkt 4  otrzymuje
brzmienie:
„4. Wykonywanie zadań dotyczących stanu i utrzymania urządzeń wodnych i melioracyjnych:
a) systematyczny przegląd, konserwacja i bieżące remonty urządzeń wodnych i melioracyjnych  na
terenach będących własnością gminy Pasłęk,
b) systematyczne monitorowanie stanu urządzeń wodnych i melioracyjnych położonych na terenie
gminy  Pasłęk,  w  szczególności  w  zakresie  stwarzania  zagrożeń  powodzi  i  podtopień  oraz
informowanie Burmistrza Pasłęka o wynikach prowadzonego monitoringu,
c) informowanie właścicieli urządzeń wodnych i melioracyjnych, w przypadku stwierdzenia złego
stanu urządzeń, o konieczności podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu oraz informowanie
właściwych organów nadzoru o poczynionych ustaleniach i podjętych działaniach,
d) współpraca z pracownikiem ds. zarządzania kryzysowego w zakresie spraw wymienionych w
ppkt a-c.”.

2)  w  §14 określającym zadania  Referatu  Spraw Obywatelskich,  w  części  dotyczącej  zadań  z
zakresu Obrony Cywilnej i Obronności Kraju, w pkt. 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje
pkt 18  w brzmieniu:
„ 18) realizacja zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, w tym m.in.:
a)  kierowanie  działaniami  związanymi  z  monitorowaniem,  planowaniem,  reagowaniem  i
usuwaniem zagrożeń  różnego  pochodzenia  dla  życia  i  bezpieczeństwa mieszkańców na  terenie
Miasta i Gminy Pasłęk,
b) współpraca z Referatem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w zakresie , o którym mowa w § 13
pkt 4 niniejszego regulaminu.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śniecikowski


