
 
 
 

Zarządzenie Wewn ętrzne Nr 136/08 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
z dnia 15 pa ździernika 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 pkt.3 otrzymuje brzmienie: 
„ 3) Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością;” 
 
2. § 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 
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 

 
 



 
 

3. § 24 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 24. Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 
należy: 
1) utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie oraz zapewnienie 

zgodności SZJ z wymaganiami normy ISO 9001:2000 „Systemy Zarządzania jakością – 
Wymagania”, 

2) doskonalenie procesów w oparciu o wytyczne zawartych w normie ISO 9004:2000 
„Systemy Zarządzania jakością – Wytyczne doskonalenia funkcjonowania”, 

3) przygotowanie urzędu do corocznych auditów nadzoru oraz do auditów odnowieniowych 
przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą, 

4) upowszechnianie w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta,  
5) organizowanie szkoleń wewnętrznych w zakresie świadomości jakościowej, 

przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych pracowników, 
6) planowanie przeglądów SZJ przeprowadzanych przez najwyższe kierownictwo oraz 

dokumentowanie przebiegu i rezultatów przeglądów, przedstawianie najwyższemu 
kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, 

7) zarządzanie  działaniami korygującymi i zapobiegawczymi, 
8) zarządzanie dokumentacją SZJ /opiniowanie, akceptowanie wniosków, wprowadzanie 

zmian w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, modyfikowanie Księgi Jakości, 
weryfikacja Polityki Jakości i całej dokumentacji SZJ, 

9) sprawowanie nadzoru nad dokumentacją SZJ na etapie jej 
opracowywania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania, a w 
szczególności za zapewnienie zgodności i integralności dokumentacji obowiązującej w 
Urzędzie, 

10) rozpowszechnienie założeń Polityki jakości wśród wszystkich pracowników Urzędu 
Miasta oraz nadzór nad realizacją Polityki jakości, 

11) dokonywanie analiz wskaźników/mierników zdolności procesów w tym sprawowanie 
nadzoru nad ustanowieniem, wdrożeniem i utrzymywaniem procesów w SZJ w UMK 
Kołobrzeg, 

12) analiza realizacji celów jakości, monitorowanie i doskonalenie celów jakości, 
13) zarządzanie auditami wewnętrznymi SZJ zgodnie z procedurą systemową P-IV-01 „Audit 

wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością”, 
14) komunikowanie się z klientami i innymi zainteresowanymi stronami w sprawach 

dotyczących SZJ, 
15) monitoring ( badanie) zadowolenia klientów UMK, 
16) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przez pracowników UMK 

procedur systemowych i procesowych.” 
 
 
4. w § 43 dodaje si ę ust.2 w brzmieniu: 

„2. Do zadań wydziału należy realizowanie zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania 
Urzędu, a w szczególności: 
1) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień dla pracowników Urzędu oraz dla 

dyrektorów/kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, 
2) opracowywanie pełnomocnictw i upoważnień oraz zakresów czynności dla najwyższego 

kierownictwa oraz nadzór nad ich aktualnością, 
3) prowadzenie kompletnego zbioru uchwał Rady Miasta oraz opracowywanie rocznych 

sprawozdań z  realizacji podjętych uchwał, 
4) przesyłanie uchwał Rady Miasta do organów nadzoru, oraz do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym, 
5) przekazywanie uchwał Rady Miasta komórkom organizacyjnym celem realizacji, 
6) prowadzenie kompletnego zbioru interpelacji radnych, nadzór nad terminowością 

odpowiedzi na interpelacje radnych, 
7) prowadzenie kompletnego zbioru pism wpływających z Rady Miasta i jej Komisji oraz 

nadzór nad terminowością odpowiedzi na pisma wpływające z Rady Miasta i jej Komisji, 
8) opracowywanie bieżących sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta na sesje Rady 

Miasta, 



9) prowadzenie spraw związanych ze skargami zgodnie z procedurą procesową SZJ P-III-
02 „Rozpatrywanie skarg i wniosków”, sprawowanie nadzoru nad terminowością 
rozpatrywania skarg przez wydziały UMK, 

10) uaktualnianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg”. 
 

5. § 47 otrzymuje brzmienie: 
„§ 47.1. Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw 

związanych z kształtowaniem przestrzeni Miasta w zakresie urbanistyki i architektury, a w 
szczególności: 
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, stosownie do wymagań ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów szczególnych, 

2) przygotowywanie decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, 

3) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy, 
4) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na inną 

osobę, 
5) prowadzenie rejestru decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
6) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy, 
7) prowadzenie rejestru planów miejscowych, 
8) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

9) wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału. 
10) dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i 

przygotowanie wyników tej oceny, 
11) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego oraz 

ich analiza, 
12) przeprowadzanie procedur związanych z opracowaniem studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian studium), 
13) przeprowadzanie procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian planów), 
14) sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta (zmian studium), 
15) sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmian 

planu), 
16) przeprowadzanie procedur związanych z przeprowadzaniem konkursów 

architektonicznych, urbanistycznych i urbanistyczno – architektonicznych, 
17) opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych pod względem zgodności  

z planem, 
18) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

19) opiniowanie pod względem określenia zgodności z zasadami urbanistyki  
i architektury warunków dotyczących przetargów i ofert sprzedaży, 

20) wpływanie na podnoszenie walorów architektoniczno-estetycznych i użytkowych 
zabudowy miejskiej, 

21) opiniowanie projektów dotyczących estetyki Miasta, 
22) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, 
23) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz spisu zabytków wpisanych do rejestru; 
24) opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenów w zakresie określonym przez  

Prezydenta, 
25) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-

budowlanej w zakresie ustawy Prawo budowlane, 
26) współpraca z wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w celu ustalenia wysokości 

renty planistycznej, 
27) obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. 

 



 2. Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw dotyczących 
Uzdrowiska oraz realizowanie zadań wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w tym: 
1) współpraca z Komisją Uzdrowiskową Rady Miasta Kołobrzeg, 
2) współpraca z Regionalnym Stowarzyszeniem Turystyczno – Uzdrowiskowym, 
3) uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących Uzdrowiska, w tym statutu, 
4) koordynacja prac w zakresie opracowania operatu uzdrowiskowego, 
5) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia co 10 lat, operatu 

uzdrowiskowego, w celu potwierdzenia spełniania wymagań  określonych w ustawie o 
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 
gminach uzdrowiskowych.” 

 
 
 § 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 


