
Zarządzenie Nr 59/VII/2016 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia      
28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Milanówka 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 
2015 r., poz. 1515 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

W załączniku do zarządzenia Nr 87/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 28 maja 
2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Milanówka wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 10 ust. 1 skreśla się pkt 15; 
2) w § 17 ust. 3 skreśla się pkt 6; 
3) w § 18 skreśla się ust. 4; 
4) w § 19 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji”;  
5) w § 21 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) opracowywanie stanowisk do skarg na Burmistrza oraz wniosków i petycji 
kierowanych do Burmistrza”; 

6) skreśla się § 36; 
7) załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Milanówka otrzymuje 

brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

 

Wiesława Kwiatkowska 



Uzasadnienie: 

Niniejsze zarządzenie jest konsekwencją zmian w organizacji i realizacji zadań gminy 
związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Uchwałą Nr 134/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 w 
sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku  zadania z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie zostały przeniesione z 
Urzędu Miasta do Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. Również zgodnie z uchwałą 
Nr 135/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na rok 2016 realizacja gminnego 
programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani została przekazana do OPS. Z uwagi 
na fakt, że likwidacji uległo stanowisko Pełnomocnika Burmistrza Miasta Milanówka ds. 
Profilaktyki i Uzależnień, zaś Punkt Konsultacyjno-Informacyjny został włączony w strukturę 
OPS zachodzi konieczność dokonania zmian, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 6 i 7 niniejszego 
zarządzenia. 

Zmiana wymieniona w § 1 pkt 3 niniejszego zarządzenia wynika z przekazania zadań 
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności (MAO), określonych odrębnym 
zarządzeniem Burmistrza Miasta, Prezesowi Zarządu Milanowskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Milanówku Sp. z o.o. Dotychczas zadania te realizował 
Zastępca Burmistrza. 

Natomiast zmiany wymienione w § 1 pkt 4-5 niniejszego zarządzenia stanowią 
zmiany porządkowe, będące konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). 

 


