
ZARZĄDZENIE NR 15.2017.K 
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

- KIEROWNIKA URZĘDU 
 

z dnia 3 kwietnia 2017 r. 
 
 

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw  
Panu Krzysztofowi Kaliszukowi – I Zastępcy Prezydenta Miasta. 

 
 

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

1)
), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.

2)
), art. 19 ust. 1, 2 i 5, 

art. 20, 21 ust. 1a, art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1440 z późn. zm.

3)
), art. 64c, art. 64d, art. 65b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128), § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.

4)
), art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 32 

ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.
5)

) 
oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.

6)
) i § 15 pkt 1, § 16- 18 zarządzenia nr 1.2015.K Prezydenta Miasta 

Zielona Góra – kierownika urzędu - z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Zielona Góra z późn zm.

7)
 zarządza się, co następuje: 

 
 
§ 1. Powierza się Panu Krzysztofowi Kaliszukowi - I Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona 

Góra ds. inwestycyjnych i funduszy europejskich („I Zastępcy Prezydenta”) prowadzenie w imieniu 
Prezydenta Miasta spraw Miasta Zielona Góra: 
1) pozyskiwanie środków europejskich, 
2) współpracę z miastami partnerskimi, 
3) koordynację planowania oraz realizacji inwestycji miejskich, 
4) utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w mieście, 
5) zarządzanie drogami w tym organizację ruchu drogowego, 
6) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, 
7) publiczny transport zbiorowy w zakresie realizowanym przez nadzorowaną komórkę organizacyjną 

urzędu, 
8) rejestrację pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, 
- oraz innych spraw miasta szczegółowo określonych w regulaminach wewnętrznych nadzorowanych 
komórek organizacyjnych urzędu. 

 
§ 2. I Zastępca Prezydenta prowadzi sprawy miasta określone w § 1 przy pomocy komórek 

organizacyjnych urzędu, które nadzoruje: 
1) Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami; 
2) Wydziału Funduszy Europejskich; 
3) Wydziału Komunikacji. 
 

§ 3. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia określonych w § 1 upoważnia się 
I Zastępcę Prezydenta do: 
1) wydawania zarządzeń wykonawczych w ramach realizacji powierzonych zadań organu 

wykonawczego gminy lub powiatu; 
2) wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 

publicznej z zachowaniem odrębnych przepisów; 
3) zaciągania zobowiązań finansowych w ramach budżetu miasta wynikających z realizacji zadań 

podległych komórek organizacyjnych, w graniach zwykłego zarządu, przy zamówieniach,  
do których nie stosuje przepisów o zamówieniach publicznych; 

                                                 
1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948. 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2016 r. poz. 868, 996, 1579 i 2138. 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2016 r. poz. 1920, 1948, 2255 oraz z 2017 r. 
poz. 191. 

4)
 Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 314. 

5)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2016 r. poz. 961, 1165, 1250 i 2255. 

6)
 Jak w odnośniku nr 1. 

7)
 Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 3.2015.K z dnia 27 marca 2015 r. , nr 14.2015.K z dnia 
19 czerwca 2015 r. i nr 24.2015.K z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz nr 9.2016.K z dnia 14 marca 2016 r. 
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4) wykonywania czynności kierownika zamawiającego związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z realizacji 
zadań podległych komórek organizacyjnych łącznie z prawem zaciągania zobowiązań w ramach 
podpisywanych umów w trybie przepisów o zamówieniach publicznych; 

5) zaciągania zobowiązań w ramach umów o powierzenie zadania lub wsparcie realizacji zadania  
w trybie przepisów o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie; 

6) występowania przed sądami powszechnymi i organami ścigania w zakresie powierzonych do 
prowadzenia spraw miasta - gminy i powiatu - oraz do ustanawiania w tym zakresie 
pełnomocników spośród podległych pracowników; 

7) składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Zielona Góra w sprawach publicznoprawnych 
i prywatnoprawnych, w tym do: 

a) do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi miasta, 

b) do występowania przed organami administracji publicznej i innymi stronami procesu 
budowlanego w sprawach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych miasta, 

c) do zawierania umów o zasadach usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych  
i telekomunikacyjnych z projektowanym i przebudowywanym układem komunikacyjnym 
w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi miasta, 

d) do udzielania pełnomocnictw wykonawcom, działającym w imieniu Miasta jako inwestora,  
do prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań inwestycyjnych w wyniku 
udzielonego zamówienia publicznego lub zamówienia w zakresie zadań inwestycyjnych 
i remontowych miasta, 

e) do załatwiania wszystkich spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych, w tym do 
wydawania postanowień, zaświadczeń, decyzji administracyjnych oraz zezwoleń na przejazdy 
nienormatywne, 

f) do udzielania pełnomocnictw wykonawcom, działającym w imieniu Prezydenta Miasta Zielona 
Góra jako zarządcy drogi, do prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań w wyniku 
udzielonego zamówienia publicznego lub zamówienia w zakresie zadań inwestycyjnych 
i remontowych miasta, 

g) do wystawiania i podpisywania poświadczeń wykonawcom za wykonanie robót budowlanych, 
usług, dostaw, 

h) do zawierania umów dzierżawy lub użyczenia gruntu w pasach dróg publicznych lub 
wewnętrznych; 

8) akceptowania i podpisywania innych pism wychodzących oraz dokumentów w zakresie spraw 
powierzonych do prowadzenia zgodnie z podziałem kompetencji. 
 
§ 4. Oprócz spraw określonych w § 3 upoważnia się I Zastępcę Prezydenta do: 

1) wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec prezydenta na zasadach określonych 
w odrębnym zarządzeniu; 

2) zatrudniania, zwalniania oraz ustalania wynagrodzenia pracowników podległych komórek 
organizacyjnych urzędu w wyniku uprzedniej decyzji prezydenta;  

3) udzielania dalszych pełnomocnictw i upoważnień kierownikom nadzorowanych komórek 
organizacyjnych urzędu, a w szczególnych przypadkach pracownikom komórek organizacyjnych, 
do prowadzenia określonych spraw z zakresu tych komórek oraz do podpisywania korespondencji 
zewnętrznej; 

4) dokonywania w stosunku do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych - w czasie 
nieobecności sekretarza - czynności pracodawcy określonych w odrębnym zarządzeniu. 

 
§ 5. Niezależnie od udzielonych I Zastępcy Prezydenta pełnomocnictw i upoważnień określonych 

w § 3 i 4 udziela się mu upoważnienia i pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania 
dokumentów w imieniu Miasta Zielona Góra dotyczących programów i projektów finansowanych 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych projektów i programów - 
w zakresie spraw miast powierzonych do prowadzenia.  
 

§ 6. Udziela się I Zastępcy Prezydenta pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Miasta 
Zielona Góra uprawnień właścicielskich wobec Zielonogórskich Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o., 
w tym do reprezentowania Miasta Zielona Góra na zgromadzeniu wspólników. 
 

§ 7. Zasady zastępstw Prezydenta i Zastępców Prezydenta określa regulamin organizacyjny 
Urzędu Miasta Zielona Góra oraz przepisy o samorządzie gminnym. 
 

§ 8. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym 
zarządzeniu ważne są w okresie pełnienia funkcji I Zastępcy Prezydenta Miasta albo do ich 
odwołania. 
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§ 9. Z dniem 31 marca 2017 r. tracą moc: 
1) zarządzenie nr 14.2013.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – kierownika urzędu - z dnia 22 maja 

2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw 
Panu Krzysztofowi Kaliszukowi – I Zastępcy Prezydenta Miasta z późn. zm.

4)
; 

2) upoważnienie nr DO-OR-III.0052.197.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.  
 

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
 

 

PREZYDENT MIASTA 

(-) 

mgr inż. Janusz Kubicki 

                                                 
4)
 Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 22.2013.K z dnia 25 lipca 2013 r. 


