
Zarządzenie Nr6&/VI/2011 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia ^października 2011 roku 

zmieniające zarządzenie nr 1 55/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza dnia 29 września 2010  
roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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, Nr 167, poz. 1759. 

z 2005 r. Nr 172. poz. 1441. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055. 

Nr 181. poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 

Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2001 r. Nr 21, poz. 113. Nr 117. 

poz. 679. Nr 134. poz. 774) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 
29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta 
Zgierza, zmienionego zarządzeniami nr 4/VI/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku, 
nr 25/VI/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku, nr 63/VI/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, 
nr 93/VI/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku. nr 107/VI/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, 
nr 141/VI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz nr 212/VI/2011 z dnia 13 września 
2011 roku wprowadzam następujące zmiany: 

1) w § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: ,.7. Siedziba Wydziału Oświaty, Wydziału Kultury 
i Sportu, Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży oraz Wydziału 
Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi mieści się w budynku przy ulicy 
ks. Jerzego Popiełuszki 3a w Zgierzu." 

2) w § 7: 
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) Wydział Kultury i Sportu KS;*' 
b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu ,,8a) Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych 

i Młodzieży ZS" 
c) skreśla się pkt 25. 



3) w § 8: 
1) pkt 20 otrzymuje brzmienie: „20) Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu;" 
2) pkt 21 otrzymuje brzmienie: ,.21) Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury 

i Sportu;" 
3) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: „ 2 l a ) Naczelnik Wydziału Zdrowia, 

Spraw Społecznych i Młodzieży;" 

4) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Wydziału Kultury i Sportu jako zadań własnych, należy w szczególności: 

1) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków materialnych, w tym 
środków inwestycyjnych dotyczących podległych placówek kultury i sportu; 

2) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji w sprawach 
dotyczących kultury i sportu; 

3) współudział w realizacji umów o współpracy z miastami i rejonami 
partnerskimi w zakresie kultury, sportu i rekreacji; 

4) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych; 

5) organizowanie i współorganizowanie świąt i rocznic miejskich i narodowych; 

6) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych 
Miasta realizujących zadania w zakresie kultury, sportu i rekreacji; 

7) nadzór ogólny nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Zgierzu." 

5) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu: 

„ 1 . Do zadań Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży jako zadań 
własnych, należy w szczególności: 

1) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków materialnych, w tym 
środków inwestycyjnych dotyczących podległych placówek zdrowia i spraw 
społecznych; 

2) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji w sprawach 
dotyczących zdrowia i spraw społecznych; 

3) organizowanie i współorganizowanie imprez związanych z profilaktyką 
zdrowotną i społeczną; 

4) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych 
Miasta realizujących zadania w zakresie zdrowia i opieki społecznej; 

5) nadzór ogólny nad działalnością Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych 
w Zgierzu; 

6) nadzór ogólny nad działalnością Miejskiego Żłobka im. „Koziołka Matołka" 
w Zgierzu; 



7) nadzór ogólny nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu; 

8) realizacja polityki społecznej, a w szczególności opracowywanie strategii 
i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz 
informowanie mieszkańców o przysługujących im prawach i uprawnieniach; 

9) prowadzenie spraw realizowanych przez Miasto, wynikających z programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych 
programów dotyczących uzależnień; 

10) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem środków 
finansowych uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na detaliczną 
sprzedaż napojów alkoholowych; 

11) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw społecznych; 

12) podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w tym koordynowanie prac 
Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. 

2. W Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży tworzy się stanowisko 
Pełnomocnika ds. Młodzieży." 

6) skreśla się § 45. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Zgierza. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 
okres 14 dni. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 roku. 




