ZARZĄDZENIE NR 22.2019.K
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
- KIEROWNIKA URZĘDU
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra
oraz niektórych innych zarządzeń.
Na podstawie art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
1)
poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
2)
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 1.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie
3)
regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra z późn zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 27 kropkę po pkt 21 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) nadzór nad analizą nowych lub zmienianych wymagań prawnych w zakresie działania podległej
komórki, identyfikacja zakresu koniecznych zmian oraz informowanie o nich prezydenta lub
właściwego zastępcę prezydenta;
23) nadzór nad wdrażaniem zmian wynikających z nowych lub zmienianych wymagań prawnych.”;
2) w § 34 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej (DG), w którego skład wchodzą
wewnętrzne komórki organizacyjne:
a) Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM),
b) Biuro Gospodarki Komunalnej (GK),
c) Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (GM),
d) Biuro Gospodarki Odpadami (GO),
e) Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD);”;
3) § 56 otrzymuje brzmienie:
„§ 56. Do głównego zakresu działania Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej
należy prowadzenie spraw określonych w § 56a – 59.”;
4) po § 56 dodaje się § 56a w brzmieniu:
„§ 56a. Biuro Dodatków Mieszkaniowych realizuje zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych
i zryczałtowanych dodatków energetycznych.”;
5) § 57a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 57a. 1. Do głównego zakresu działania Biura Gospodarki Mieszkaniowej należy koordynowanie
gospodarki mieszkaniowej miasta, gospodarowanie: komunalnymi lokalami- z wyłączeniem sprzedaży,
pomieszczeniami tymczasowymi oraz lokalami użytkowymi.”;
6) schemat organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W zarządzeniu 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
4)
Krzysztofowi Kaliszukowi – I Zastępcy Prezydenta Miasta z późn. zm. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. I Zastępca Prezydenta prowadzi sprawy miasta określone w § 1 przy pomocy komórek
organizacyjnych urzędu, które nadzoruje:
1) Departamentu Inwestycji Miejskich;
2) Departamentu Inwestycji Strategicznych;
3) Departamentu Zarządzania Drogami
4) Wydziału Funduszy Europejskich;
5) Wydziału Komunikacji.”.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.
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. , 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. oraz nr 1.2019.K z dnia 21 stycznia 2019 r., nr 8.2019.K z dnia 18 lutego 2019 r.,
nr 14.2019.K z dnia 17 kwietnia 2019 r. i nr 16.2019.K z dnia 21 maja 2019 r.
4)
Zarządzenie zmienione zarządzeniem nr 6.2019.K z dnia 30 stycznia 2019 r.
2)
3)

§ 3. W zarządzeniu nr 25.2016.K Prezydenta Miasta Zielona Góra - kierownika urzędu z dnia
5)
23 września 2016 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego z późn. zm.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 44 kropkę po pkt 15 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:
„16) sprawdzanie w uzgodnieniu z DO-OR-III poprawności treści pieczęci urzędowych lub wniosków
o certyfikat kwalifikowany;
17) realizacja zadań koordynatorów podsystemów informatycznych wynikających z odrębnej polityki
bezpieczeństwa zarządzania systemem informatycznym urzędu.”;
2) w § 73 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) realizuje zadania koordynatora podsystemów informatycznych wynikające z odrębnej polityki
bezpieczeństwa zarządzania systemem informatycznym urzędu;”.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się I zastępcy Prezydenta Miasta, dyrektorowi Departamentu
Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem:
1) § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.,
2) § 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 21 stycznia 2019 r.,
3) § 3, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 sierpnia 2019 r.

- i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

5)

Zarządzenie zmienione zarządzeniami nr: 4.2017.K z dnia 2 lutego 2017 r., nr 10.2018.K z dnia 11 maja 2018 r., 24.2018.K z dnia 26
listopada 2018 r. i nr 1.2019.K z dnia 21 stycznia 2019 r.
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