ZARZĄDZENIE NR 12/10
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Siemiatycze.
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984., Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; , Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441., Nr
175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008
r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420), zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Siemiatycze zatwierdzonym zarządzeniem Nr 7/07 Wójta
Gminy Siemiatycze z dnia 24 stycznia 2007 roku dokonuje się nastepujących zmian:
1. w § 7 dodaje się pkt 10 o treści: " realizacja zadań w sprawach zarządzania kryzysowego: a/ kierowanie
monitorowaniem,planowaniem,reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, b/ realizacja zadań
z zakresu planowania cywilnego, c/ zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów , d/
wykonywanie
przedsięzięć
wynikających
z planu
operacyjnego
funkcjonowania
gminy,
e/
zapobieganie,przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, f/ organizacja
i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
2. w § 7 dodać pkt 11 o treści: " kieruje pracami gminnego zespołu zarządzania kryzysowego".
3. w § 8 dodaje się pkt 12 o treści: " organizowanie ochrony informacji niejawnej".
4. w § 8 dodaje sie pkt 13 o treści: "organizacja ochrony danych osobowych".
5. w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
6. w § 17 pkt 61 otrzymuje brzmienie: "przygotowywanie projektów aktów prawnych, planów i innych
rozwiązań organizacyjnych w realizacji zadań w sprawach zarządzenia kryzysowego".
7. w § 17 skreśla się pkt 45.
8. w § 17 dodaje się pkt 62 o następujacej treści: " organizacja techniczna funkcjonowania Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego".
9. w § 17 dodaje się pkt 63 o treści: " współpraca z organizacjami pozarządowymi i sektora pożytku
publicznego".
10. w § 17 dodaje się pkt 64 o treści: " promocja gminy".
11. w § 17 dodaje się pkt 65 o treści: " realizacja zadań z zakresu kultury, sportu, zdrowia".
§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarz Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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