
ZARZĄDZENIE Nr 74/2012 
BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE 

 
z dnia 25 września 2012r. 

 
zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 
2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,  
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.             
Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r.    
Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 
poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 
i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 
poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567) 

 
zarządza się, co następuje: 

 
§1. W Regulaminie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do zarządzenia  

Nr 40/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie - wprowadza się następujące 
zmiany: 

 
1) w §7 ust.1 pkt 2 dodaje się lit. ”h” w brzmieniu: 
    „g) Referat Sportu, Promocji, Rekreacji i Turystyki – SPRiT” 
2) w §23 po ust.9 dodaje się ust.10 w brzmieniu:    
    „9. Do zadań referatu sportu, promocji, rekreacji i turystyki naleŜy w szczególności: 

1) realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, turystyki i promocji, 
2) opracowanie planu imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 

organizowanych przez Gminę, koordynowanie i nadzorowanie ich realizacji 
oraz ich promowanie, 

3) opracowanie preliminarza wydatków budŜetu Gminy w zakresie określonym 
dla referatu, 

4) przygotowywanie wniosków, projektów uchwał oraz sprawozdań  
z działalności w zakresie sportu, promocji, rekreacji i turystyki, 

5) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, placówkami 
oświatowymi, klubami sportowymi i mieszkańcami Gminy w zakresie 
organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, 

6) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach 
budowy, modernizacji i remontów obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

7) planowanie i kontrola zadań publicznych w zakresie sportu, turystyki  
i rekreacji zleconych do wykonywania organizacjom pozarządowym, 
finansowanych z budŜetu Gminy, 

8) pozyskiwanie środków finansowych na działalność w zakresie sportu, 
promocji, rekreacji i turystyki, 

9) planowanie i koordynowanie rozwoju oraz upowszechnianie form kultury 
fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych Gminy, 

10) współdziałanie z Przewodniczącym Gminnej Komisji Profilaktyki  
i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Jastrowiu w zakresie realizacji 



Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Narkomanii, 

11) współdziałanie z pracownikami Urzędu przy opracowaniu programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

12) administrowanie i stały dozór nad stanem technicznym budynków, budowli 
sportowo-rekreacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń sportowo-
rekreacyjnych pozostających w zakresie działania Referatu, 

13) przygotowywanie informacji związanej z działaniami Referatu w celu 
umieszczania na stronie internetowej Urzędu oraz z zakresu informacji 
publicznej w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, 

14) sporządzanie materiałów dotyczących działalności Urzędu i przekazywanie 
ich do prasy, radia i telewizji, 

15) analiza treści informacji dotyczących Gminy ukazujących się w środkach 
masowego przekazu, 

16) przygotowywanie i realizacja materiałów promujących Gminę, skierowanych 
do określonych grup docelowych. 

 
§2. Schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 
 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem z dniem 1 stycznia 2013r. 

 


