
 
 
 

Zarządzenie Wewn ętrzne Nr 107/08 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

z dnia 30 lipca 2008r. 
 

zmieniaj ące Zarządzenie Wewn ętrzne Nr 25/08 z dnia 1 lutego 2008r.  
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz ędu Miasta Kołobrzeg. 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym            
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co nast ępuje:  
 
 § 1.W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącym załącznik 
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 25/08 ze zm. Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 
lutego 2008r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. w  § 7 ust.3 dodaje si ę pkt. 13)  w brzmieniu: 
„ 13) Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w 
 Związkach i Stowarzyszeniach” 
 
2. w § 9 ust.4 skre śla si ę pkt 2). 
 
3. § 14 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 
     „2. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne oznaczone 
odpowiednimi symbolami: 
 
PN Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych 
PU Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień 
PJ Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością i Uzdrowiska 
 Kołobrzeg 
PNW Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w 
 Związkach i Stowarzyszeniach 
PLB  Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych 
AW Audytor Wewnętrzny 
R  Rzecznik Prasowy Prezydenta 
KT          Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli 
BK  Biuro Kadr i Płac 
BP Biuro  Prawne 
BRM Biuro Rady Miasta 
BZ Biuro Zamówień Publicznych 
INF Biuro Informatyki 
USC Urząd Stanu Cywilnego 
D Wydział Dochodów 
DG Wydział Działalności Gospodarczej 
EKS Wydział Edukacji, Kultury i  Sportu 
FN Wydział Finansowy 
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
I Wydział Inwestycji 
K Wydział Komunalny 
L                  - Referat Lokalowy 
DR       - Referat Drogowy 
IO       - Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska 
OR Wydział Organizacji 
WRM Wydział Rozwoju Miasta  
SO Wydział Spraw Obywatelskich 
WS Wydział Spraw Społecznych 
UA Wydział Urbanistyki i Architektury 
WZK Wydział Zarządzania Kryzysowego 
SM Straż Miejska 



 
4. § 34 otrzymuje brzmienie: 
„§ 34. Do zadań Biura Informatyki należą sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem 
systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego znajdującego się w Urzędzie 
Miasta, a w szczególności: 
1) koordynacja przedsięwzięć informatycznych wszystkich komórek organizacyjnych 

Urzędu w celu stworzenia Planu Informatyzacji Urzędu, 
2) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu Miasta oraz Biuletynu Informacji 

Publicznej, 
3) planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi 

informatycznej Urzędu, 
4) testowanie i wdrażanie systemów informatycznych, 
5) koordynowanie procesu tworzenia baz danych, 
6) obsługa informatyczna wyborów, 
7) planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowanie ich do zmieniających się 

potrzeb, 
8) opracowywanie projektów systemów i wykonywanie aplikacji dedykowanych 

pojedynczym stanowiskom pracy, 
9) nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie 

wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania, 
10) administrowanie siecią informatyczną Urzędu, w tym archiwizowanie zasobów 

elektronicznych, 
11) administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony - wykonywanie zadań 

„administratora systemu informatycznego”, 
12) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dokonywanie 

niezbędnych napraw, 
13) prowadzenie wewnętrznej ewidencji sprzętu i oprogramowania, 
14) koordynacja szkoleń pracowników w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu 

komputerowego, 
15) zabezpieczenie realizacji przez pracowników Urzędu postanowień ustawy z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, 
16) koordynacja tworzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w jednostkach organizacyjnych 

podporządkowanych lub nadzorowanych przez Urząd, 
17) współdziałanie z Wydziałem Rozwoju Miasta w przygotowaniu projektów z dziedziny 

infrastruktury telekomunikacyjnej i społeczeństwa informacyjnego umożliwiających 
wsparcie z funduszy europejskich.” 

    
5. w § 46 skre śla si ę ust.2. 
 
6. skreśla si ę § 46 a.   
 
7. § 48 otrzymuje brzmienie: 
„ § 48. Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy zapewnienie 
Prezydentowi Miasta możliwości koordynowania współdziałania wszystkich jednostek 
organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta i kierowania ich działaniem w przypadku klęsk 
żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń, kierowania oraz koordynowania 
przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i obronności, organizowania 
wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności 
prowadzenie spraw dotyczących:  

1) opracowywania i realizowania miejskich planów : reagowania kryzysowego, obrony 
cywilnej, nadzór nad opracowywaniem takich planów w podległych jednostkach 
organizacyjnych,  

2) wykonywania zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej i zarządzaniu 
kryzysowym, we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z 
kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży,  

3) dokonywania oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego i opracowywania planu 
operacyjnego ochrony przed powodzią oraz wykonywania czynności związanych z 
ogłoszeniem lub odwołaniem przez Prezydenta pogotowia i alarmu 
przeciwpowodziowego,  



4) prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów 
ustawy o stanie wyjątkowym,  

5) organizowania szkolenia i ćwiczeń z udziałem wydziałów i biur Urzędu Miasta, 
jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta ,Zintegrowanego Systemu 
Ratowniczego Miasta Kołobrzeg oraz ludności,  

6) przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania,  
7) tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej,  
8) obsługi Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  
9) organizowania i utrzymywania w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb 

zarządzania kryzysowego i kierowania obroną cywilną i obronności,  
10) prowadzenia stałego monitoringu zdarzeń o symptomach sytuacji kryzysowej,  
11) zapewnienie funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta, 
12) współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania                                

i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,  
13) tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań 

obronnych oraz koordynowania planowania i realizacji tych zadań w zakresie 
ustalonym przepisami,  

14) organizowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad przygotowaniami 
gospodarczo-obronnymi przez jednostki organizacyjne podległe Urzędowi Miasta 
oraz przez przedsiębiorców z terenu administrowanego przez Urząd Miasta,  

15) planowania i organizowania szkolenia obronnego a w tym:  
a) opracowania dwuletniego programu szkolenia,  
b) opracowania planu szkolenia na rok kalendarzowy,  
c) opracowania dokumentacji ćwiczeń i treningów.  

16) opracowania i aktualizowania dokumentacji w ramach planowania obronnego, w tym:  
a) planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Kołobrzeg; 
b) dokumentacji stanowiska kierowania i przemieszczania się na stanowisko 
zapasowe.  

17) opracowania i prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru ,zapewnienie właściwego 
obiegu informacji dla potrzeb kierowania i podejmowania decyzji.  

18) sprawowania kontroli wykonywania zadań obronnych, opracowywania rocznych 
planów kontroli, zarządzania kontroli oraz koordynowania działalności podległych 
jednostek organizacyjnych,  

19) planowania i realizowania zadań związanych z obowiązkową i szczególną ochroną 
obiektów,  

20) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań Prezydenta Miasta 
wynikających z wprowadzenia stanu wojennego - we współdziałaniu z innymi 
wydziałami Urzędu i zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi,  

21) organizowania oraz koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć 
zapewniających funkcjonowanie infrastruktury krytycznej służącej ochronie ludności,  

22) planowania i zaopatrywania organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i 
materiały,  

23) organizowania i prowadzenia miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej,  
24) planowania i realizowania wydatków budżetu miasta w ramach działu 

Bezpieczeństwo publiczne, w tym: planowanie i nadzór nad realizacją wydatków 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz OSP Tryton,  

25) w dziedzinie zagadnień objętych zakresem działania Wydziału:  
       a) opracowywanie projektów zarządzeń, poleceń i wytycznych Prezydenta                 
           Miasta,  
       b) prowadzenie kontroli realizacji zadań.  

 
 § 2.  Zmienia się Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiący 
załącznik do Regulaminu Organizacyjnego, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 
do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
Opracowała: Aleksandra Kłyż, Pełnomocnik ds. SZJ i Uzdrowiska Kołobrzeg 


