ZARZĄDZENIE NR 4/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i poz. 2232) zarządza się co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 10/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 22 marca 2017 r. ze zmianą w Zarządzeniu Nr 32/17 z dnia
30 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 24 ust. 3 pkt 1 skreśla się wyrazy:„i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ”
2) w § 24 skreśla się ust. 5,
3) w § 25 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Bezpieczeństwa publicznego:
1) współpraca z organami ścigania,
2) opracowywanie i nadzór nad realizacją porozumień z Policją w zakresie dodatkowych służb policji,
3) współpraca w zakresie realizacji powiatowego programu „Bezpieczny Powiat Żyrardowski”,
4) wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie Gminy
Mszczonów.”;
4) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. Samodzielne stanowisko ds. bhp realizuje całokształt spraw związanych z realizacją zadań
wynikających z przepisów o służbie bazpieczeństawa i higieny pracy a w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli stanu
o stwierdzonych zagrożeniach,

bezpieczeństwa

i higieny

pracy

i informowanie

pracodawcy

2) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
3) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestru tych wypadków,
4) zapewnienie szkoleń wstępnych oraz okresowych z zakresu bhp,
5) organizowanie wstępnych oraz okresowych badań lekarskich,
6) nadzorowanie przestrzegania wymagań na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
7) sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
8) zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (mi.:
wyposażenie apteczki, wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do
wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników).”.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek
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