ZARZĄDZENIE NR 1.2019.K
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
- KIEROWNIKA URZĘDU
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra
oraz regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego.
Na podstawie art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
1)
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
2)
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 lutego 2019 r. w zarządzeniu nr 1.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia
3)
5 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra z późn zm.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 średnik po pkt 2 zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;
2) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. W czasie nieobecności prezydenta z powodu wyjazdu służbowego oraz choroby, urlopu
lub innej nieobecności w pracy jego obowiązki pełni pierwszy zastępca prezydenta, a w przypadku
nieobecności prezydenta i pierwszego zastępcy prezydenta - drugi zastępca prezydenta - zgodnie
z kolejnością powołania.
2. W czasie nieobecności zastępcy prezydenta jego obowiązki przejmuje prezydent lub pozostały
zastępca prezydenta.”;
3) w § 27 kropkę po pkt 20 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) wykonywanie czynności kierownika zamawiającego zgodnie z odrębnymi przepisami.”;
4) w § 31 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydziały - samodzielne lub wchodzące w skład departamentu;”;
5) uchyla się § 32 i 33;
6) w § 34:

a) uchyla się pkt 2,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2c w brzmieniu:
„2a) Departament Inwestycji Miejskich (DI), w którego skład wchodzi Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków (KZ);
2b) Departament Inwestycji Strategicznych (DS);
2c) Departament Zarządzania Drogami (DZ);”,
c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE), w którego skład wchodzą wewnętrzne
komórki organizacyjne:
a) Urząd Stanu Cywilnego (USC),
b) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO),
c) Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK),
d) Wydział Spraw Obywatelskich (SO),
e) Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR);”,
d) uchyla się pkt 9,
e) średnik po pkt 11 zastępuje się kropką i uchyla się pkt 12-15;
7) po § 39 dodaje się § 39a -§ 39c w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Do głównego zakresu zadań Departamentu Inwestycji Miejskich należy planowanie,
przygotowanie, realizacja i nadzór zadań inwestycyjnych miasta-urzędu.
2. Do głównego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy
prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków położonych w granicach administracyjnych
miasta na podstawie odrębnego porozumienia.
3. W strukturze organizacyjnej Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków funkcjonuje stanowisko
Miejskiego Konserwatora Zabytków.
1)

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
Jak w odnośniku nr 1.
3)
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., nr 9.2016.K z dnia 14 marca 2016 r., nr 16.2017.K z dnia
7 kwietnia 2017 r., nr 20.2017.K z dnia 25 lipca 2017 r., nr 21.2017.K z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 24.2017.K z dnia 5 września
2017 r., nr 27.2017.K z dnia 2 października 2017 r., nr 29.2017.K z dnia 19 października 2017 r., nr 31.2017.K z dnia
24 listopada 2017 r. i nr 35.2017.K z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz nr 6.2018.K z dnia 13 marca 2018 r., nr 11.2018.K z dnia
18 maja 2018 r., nr 15.2018.K z dnia 20 czerwca 2018 r. i nr 16.2018.K z dnia 29 czerwca 2018 r.
2)

§ 39b. Do głównego zakresu zadań Departamentu Inwestycji Strategicznych należy
planowanie, monitorowanie i realizacja inwestycji strategicznych miasta.
§ 39c. Do głównego zakresu zadań Departamentu Zarządzania Drogami należy realizacja
zadań zarządcy dróg oraz zarządzanie ruchem.”;
8) uchyla się § 40-43;
9) § 55 otrzymuje brzmienie:

„§ 55. Do głównego zakresu działania Biura Prezydenta Miasta należy prowadzenie spraw
związanych z obsługą organizacyjną prezydenta i zastępców prezydenta, koordynacją udzielania
odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, przygotowywaniem udziału w oficjalnych
spotkaniach i uroczystościach oraz promocją miasta.”;
10) po § 73 dodaje się § 73a w brzmieniu:

„§ 73a. Do głównych zadań Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych należy realizacja
zadań określonych w § 74, § 77-§ 80.”;
11) schemat organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku

do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W zarządzeniu nr 25.2016.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – Kierownika Urzędu z dnia
23 września 2016 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego z późn.
4)
zm. uchyla się § 36.
§ 3. Dotychczasowe regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych urzędu objętych
reorganizacją zachowują moc do czasu wydania nowych regulaminów.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych, Sekretarzowi
Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

4)

Zarządzenie zmienione zarządzeniem nr 4.2017.K z dnia 2 lutego 2017 r. nr 10.2018.K z dnia 11 maja 2018 r. oraz nr
24.2018.K z dnia 26 listopada 2018 r.

2

