
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 55/12 
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

zmieniaj ące Zarządzenie Wewn ętrzne Nr 86/11 z dnia 4 lipca 2011 r. 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 następuje:  

§ 1.  W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 86/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 
4 lipca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 103/11 Prezydenta Miasta 
Kołobrzeg z dnia 1 września 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 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 

PS  Pełnomocnik Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta  

R  Biuro Prasowe Prezydenta  

BAK  Biuro Audytu i 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  

WE  - Referat Windykacji i Egzekucji  

DG  Wydział Działalności Gospodarczej  

EKS  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  

O  - Referat Oświaty  

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  

AR  - Archiwum Urzędu  

WRM  Wydział Rozwoju Miasta   

SO  Wydział Spraw Obywatelskich  

WS  Wydział Spraw Społecznych 

UA  Wydział Urbanistyki i Architektury  

WZK  Wydział Zarządzania Kryzysowego  

SM  Straż Miejska” 

2) w § 7 ust. 3 dodaje si ę pkt. 14 w nast ępującym brzmieniu: 

„14) Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta” 

3) po § 26  dodaje si ę § 26¹ w nast ępującym brzmieniu:   

„§ 26¹. Do szczegółowego zakresu działania Pełnomocnika ds. Strategii Rozwoju 
Miasta należy:  

1) koordynowanie działań związanych z procesem planowania strategicznego rozwoju 
Miasta, w tym okresowa aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta stosownie do 
zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych,  

2) ustalanie zasad i metodyki prac nad strategią rozwoju Miasta oraz programami 
operacyjnymi  

3) formułowanie i opracowywanie we współpracy z innymi wydziałami, miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami branżowymi, nadrzędnych celów 
i priorytetów rozwoju Miasta,  

4) monitorowanie, analizowanie oraz ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Kołobrzegu,  

5) współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami podległymi i innymi podmiotami 
w zakresie realizującymi cele i zadania zapisane w Strategii Rozwoju Kołobrzegu,  

6) współpraca z wydziałami Urzędu oraz jednostkami podległymi przy przygotowywaniu 
i opiniowaniu programów operacyjnych oraz innych dokumentów wykonawczych Strategii 
Rozwoju Kołobrzegu,  

7) organizacja i prowadzenie spotkań oraz warsztatów w zakresie planowania 
strategicznego,  

8) organizacja i uczestnictwo w procesach konsultacji społecznych i informowania 
w zakresie problemów rozwoju Miasta,  

9) opracowywanie studiów i analiz problemowych ( m.in. dokumentu Raport o Stanie Miasta 
Kołobrzeg w Liczbach), prognoz, informacji i opinii na temat poszczególnych dziedzin 
funkcjonowania Miasta oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców, 
formułowanie wniosków i przygotowywanie raportów, sprawozdań, prezentacji itp.,  

10) analizowanie porównawcze sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta na tle kraju 
i regionu,  

11) zbieranie, gromadzenie informacji oraz prowadzenie baz danych statystycznych 
o różnych aspektach życia Miasta,  

12) koordynacja zadań Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie sprawozdawczości do Systemu 
Analiz Samorządowych ( SAS),  

 



13) przygotowywanie wytycznych metodycznych i harmonogramów sprawozdawczości dla 
wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych dysponujących danymi 
i informacjami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,  

14) współpraca przy realizacji badań ankietowych itp. prowadzonych przez wydziały 
Urzędu,  

15) organizowanie współdziałania Miasta z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami 
społecznymi w zakresie dotyczącym współuczestnictwa w procesie planowania, 
tworzenia i realizacji Strategii Rozwoju Kołobrzegu.”  

4) w  § 31 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

”4) informowanie wydziałów o  aktach normatywnych lub innych aktach prawnych 
ogłoszonych w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”  

5) w § 38 skre śla si ę pkt 14.  

  6) w § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:   

   „4. Do zadań Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw 
związanych z gospodarką i eksploatacją infrastruktury technicznej, utrzymaniem 
czystości terenów gminnych, gospodarowaniem odpadami, ochroną środowiska, 
konserwacją i utrzymaniem zieleni miejskiej w tym:  

1) przygotowywanie opinii do projektów geologicznych, planów ruchu zakładów górniczych, 
koncepcji geologicznych i innych,  

2) kształtowanie polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ochrony wody 
i gruntów,  

3) nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi w oparciu o warunki wynikające 
z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym nad realizacją zadań 
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,  

4) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na 
terenie gminy,  

5) prowadzenie postępowań administracyjnych – zezwolenia na działalność zw. 
z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych,  

6) prowadzenie Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

7) nadzór nad firmami posiadającymi wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

8) prowadzenie ewidencji umów zawartych pomiędzy podmiotami a przedsiębiorcami 
posiadającymi zezwolenie na odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych,  

9) nadzór nad selektywną zbiórką odpadów w gminie, tworzenie punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,”  

7) Zmienia się Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiący załącznik do 
Regulaminu Organizacyjnego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.  

      § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r.. 


