
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 71/14
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne nr 36/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 
01 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącym Załącznik nr 
1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 36/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 01 lipca 
2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg wprowadza się 
następujące zmiany:

1. § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych wykonuje zadania powierzone przez 
Prezydenta, a w szczególności do nich należy:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej,

2) planowanie całokształtu zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną 
miasta,

3) określenie i realizacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury 
komunalnej Miasta,

4) całokształt spraw związanych z ochroną środowiska, komunikacją i łącznością,

5) nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta w zakresie 
gospodarki komunalnej,

6) gospodarka gruntami i nieruchomościami komunalnymi,

7) wspieranie przedsiębiorczości,

8) planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,

9) współpraca z komitetami społecznymi w sprawie wspólnych inwestycji,

10) koordynowanie działań związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne,

11) zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania 
zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne,

12) efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami 
budżetu miasta i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym 
z podziału zadań oraz układu wykonawczego budżetu,

13) koordynacja prac wszystkich podległych jednostek w zakresie kreowania marki 
miasta Kołobrzeg,

14) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z turystyką i promocją miasta.

2. W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów 
w ramach określonych w budżecie środków finansowych.

3. Zastępca Prezydenta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność 
Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków 
przez Prezydenta.

4. Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych prowadzi bezpośredni nadzór nad:

1) Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych ,
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2) Wydziałem Komunalnym,

3) Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami;

4) Wydziałem Inwestycji,

5) Wydziałem Rozwoju Miasta,

6) Biurem Prezydenta w zakresie spraw związanych z turystyką i promocją miasta 
Kołobrzeg”.

2. § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Zastępca Prezydenta ds. Społecznych wykonuje zadania powierzone przez 
Prezydenta, a w szczególności do nich należy:

1) nadzorowanie jednostek organizacyjnych miasta realizujących zadania z zakresu 
oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej,

2) całokształt spraw związanych z rozwojem kultury oraz kultury fizycznej i sportu,

3) zapewnienia prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania 
zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne,

4) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

5) pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie 
miasta Kołobrzeg,

6) planowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego,

7) nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta w zakresie 
gospodarki komunalnej,

8) utrzymanie i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych,

9) racjonalne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, budynkami komunalnymi 
oraz realizowanie polityki czynszowej miasta,

10) koordynacja pracy wszystkich podległych jednostek w zakresie kreowania marki 
Kołobrzeg.

2. W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów 
w ramach środków finansowych określonych w budżecie.

3. Zastępca Prezydenta ds. Społecznych podejmuje czynności kierownika Urzędu pod 
nieobecność Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia 
obowiązków przez Prezydenta.

4. Zastępca Prezydenta ds. Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór nad:

1) Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu

2) Wydziałem Spraw Społecznych

3) Wydziałem Komunalnym w zakresie działalności Referatu Lokalowego”.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 grudnia 2014r.

 

Prezydent Miasta 
Kołobrzeg

Janusz Gromek

Id: 51AD34F7-F0B9-4829-A30A-2F3E1D494D68. Przyjęty Strona 3




