ZARZ DZENIE NR 498/07
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie regulaminu wewn trznego Biura Prezydenta Miasta.
Na podstawie § 78 ust. 1 zarz dzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14
marca 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urz du Miasta Zielona Góra z pó n. zm.1 oraz
zarz dzenia nr 712/05 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie standardów
tworzenia regulaminów wewn trznych ustala si
REGULAMIN WEWN TRZNY BIURA PREZYDENTA MIASTA
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Biuro Prezydenta Miasta, zwany dalej biurem, jako jednostka organizacyjna Urz du Miasta
Zielona Góra realizuje zadania własne miasta Zielona Góra.
2. Główne zadania biura okre la § 31 regulaminu organizacyjnego Urz du Miasta Zielona Góra.
§ 2. 1. Siedziba biura, z zastrze eniem ust. 3, znajduje si w budynku Urz du Miasta Zielona
Góra przy ul. Podgórnej 22.
2. Dane teleadresowe sekretariatu biura:
1) telefon: 068 45 64 110/111;
2) faks: 068 45 64 155;
3) e-mail: urzadmiasta@um.zielona-gora.pl.
3. Siedziba kronikarza miasta znajduje si

w ratuszu przy ul. Stary Rynek 1 (telefon: 068 45

64 937, 068 32 02 566.
§ 3. 1. Niniejszy regulamin u ywa okre le : urz d, miasto, prezydent, zast pcy prezydenta,
kieruj cy j.o.u. w rozumieniu regulaminu organizacyjnego urz du.
2. Ilekro w niniejszym regulaminie wewn trznym jest mowa o:
1) regulaminie organizacyjnym- nale y przez to rozumie

regulamin organizacyjny stanowi cy

zał cznik do zarz dzenia wskazanego w podstawie prawnej zarz dzenia;
2) regulaminie- nale y przez to rozumie regulamin wewn trzny biura;
3) podsystemie RISS- nale y przez to rozumie

podsystem informatyczny Rejestracji i

ledzenia

Spraw;
4) podsystemie WyBud – nale y przez to rozumie

podsystem informatyczny Obsługi Wydatków

Bud etowych;
5) korespondencji zewn trznej- nale y przez to rozumie

korespondencje wpływaj c

równie

poprzez poczt elektroniczn i faks, kierowan do urz du, prezydenta i zast pców prezydenta;
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6) korespondencji wewn trznej- nale y przez to rozumie

korespondencje wpływaj c , kierowan

do prezydenta i zast pców prezydenta zgodnie z regulaminem organizacyjnym;
7)

zespole- nale y przez to rozumie zespół relacji i komunikacji społecznej;

8)

kierowniku – nale y przez to rozumie kierownika Biura Prezydenta Miasta;

9)

pracownikach- nale y przez to rozumie pracowników biura.

Rozdział 2
Wewn trzna struktura organizacyjna biura
§ 4. W skład biura wchodz :
1) kierownik;
2) wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatów: prezydenta i zast pców prezydenta
oraz biura BP;
3) wieloosobowe stanowisko pracy- zespół relacji i komunikacji społecznej- BP.I.
Rozdział 3
Szczegółowy zakres działania biura
§ 5. Do zada

wieloosobowego stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatów prezydenta

i zast pców prezydenta oraz biura (BP) nale y w szczególno ci:
1) w zakresie obsługi sekretariatu prezydenta i zast pców prezydenta: ds. gospodarczych (PG) oraz
ds. społecznych (PS):
a) przyjmowanie korespondencji zewn trznej oraz rejestrowanie jej w podsystemie RISS,
b) przekazywanie korespondencji zewn trznej odpowiednio: prezydentowi i zast pcom prezydenta
w celu uzyskania ich dyspozycji,
c) dekretowanie i przekazywanie do wła ciwych j.o.u. korespondencji skierowanej do prezydenta
a dotycz cej spraw rozpocz tych przez wła ciwe j.o.u. stanowi cych kontynuacj tych spraw,
d) kierowanie do wła ciwych j.o.u. bez dyspozycji prezydenta korespondencji masowej,
jednorodnej m. in. w sprawach:
− zwróconych praw jazdy,
− dowodów rejestracyjnych pojazdów,
− dowodów osobistych,
− wypisów aktów notarialnych,
− zawiadomie o zatrzymaniu w areszcie,
e) przekazywanie przejrzanej i zwróconej korespondencji zewn trznej jednostkom organizacyjnym
urz du i kieruj cym j.o.u. zgodnie z dyspozycjami prezydenta i zast pców prezydenta równie
w podsystemie RISS,
f) przyjmowanie i odpowiednie przekazywanie zwróconej korespondencji wewn trznej,
g) prowadzenie rejestru delegacji słu bowych, krajowych i zagranicznych, pracowników urz du
oraz radnych,
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h) prowadzenie spraw zwi zanych z bud etem biura:
- wprowadzanie do systemu WyBud wszystkich delegacji wystawionych w rejestrze delegacji
oraz zaliczek,
- rejestrowanie do systemu WyBud dokumentów ksi gowych, umów, zlece ,
- przygotowywanie materiałów do projektu bud etu zwi zanych z wydatkami na realizacj
zada biura,
i) prowadzenie rejestru zaprosze prezydenta i zast pców prezydenta,
j) prowadzenie kalendarzy spotka , wizyt i wa nych uroczysto ci prezydenta i zast pców
prezydenta,
k) współpraca z kierownikiem biura prezydenta w sprawie realizacji kalendarza spotka
prezydenta,
l) współpraca z Rzecznikiem Praw Mieszka ców w zakresie kalendarza spotka

mieszka ców

miasta z prezydentem,
m) powiadamianie kieruj cych j.o.u., innych pracowników urz du oraz osób zaproszonych
o spotkaniach, naradach itp. organizowanych przez prezydenta, zast pców prezydenta oraz
kierownika,
n) organizowanie spotka

okoliczno ciowych prezydenta, zast pców prezydenta, kierownika,

kieruj cych jednostkami organizacyjnymi urz du,
o) przygotowywanie materiałów promocyjnych, w szczególno ci upominków, listów, dyplomów,
kwiatów niezb dnych do realizacji kalendarza prezydenta i zast pców prezydenta,
p) przygotowywanie

i

wysyłanie

pism

okoliczno ciowych

jako

korespondencji

seryjnej,

a w szczególno ci listów, dyplomów, zaprosze , na organizowane przez urz d konferencje,
spotkania okoliczno ciowe, yczenia wi teczne,
q) zapewnienie sprawnego i pełnego przepływu informacji mi dzy prezydentem, zast pcami
prezydenta oraz j.o.u.,
r) przygotowywanie zlece i umów w zakresie działania biura, a w szczególno ci:
- emisji reklam i ogłosze ,
- usług gastronomicznych i kateringowych,
- zakupu kwiatów,
- wyjazdów słu bowych,
s) dysponowanie sal konferencyjn urz du,
t) dbanie o estetyk :
- biur: prezydenta i zast pców prezydenta,
- sekretariatu,
- pomieszczenia kuchennego,
u) wysyłanie faksem korespondencji j.o.u.,
v) pobieranie materiałów biurowych na potrzeby biura z magazynu urz du,
w) prowadzenie wykazów aktów prawych w zakresie działania biura;
2) w zakresie kontaktu z mediami:
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a) prowadzenie i wysyłanie dokumentacji prasowych,
b) powiadamianie mediów o konferencjach prasowych;
3) obsługa prezydenta i zast pców prezydenta w zakresie korzystania z samochodu słu bowego.
§ 6. Do zada wieloosobowego stanowiska pracy- zespołu relacji i komunikacji społecznej
(BP.I) nale y w szczególno ci:
w zakresie działania stanowiska do spraw przepływu informacji m. in.:

1)

a) koordynacja zada

wynikaj cych z Prawa prasowego oraz dost pu prasy do informacji

publicznej w zakresie działania urz du,
b) przekazywanie

mediom

stanowisk

o

wa niejszych

decyzjach

prezydenta

miasta

w szczególno ci poprzez:
- organizowanie konferencji prasowych,
- redagowanie we współdziałaniu z koordynatorem strony internetowej działów miejskiego
serwisu internetowego dotycz cych aktualno ci oraz konferencji prasowych,
- sporz dzanie komunikatów prasowych przekazywanych mediom,
- sporz dzanie notatek oraz przekazywanie do wykonania wniosków i polece

wynikaj cych

ze spotka prezydenta,
- zapewnienie sprawnego i pełnego przepływu informacji, w tym: merytorycznej i technicznej,
c) opracowywanie publikacji przedstawiaj cych stanowisko prezydenta miasta w tocz cych
si dyskusjach prasowych,
d) przygotowywanie wyst pie okoliczno ciowych prezydenta
e) przygotowywanie materiałów promocyjnych, w szczególno ci upominków, listów, dyplomów,
kwiatów niezb dnych do realizacji kalendarza prezydenta,
f) udzielanie odpowiedzi na krytyk i interwencj prasow ,
g) interpretowanie i komentowanie działa prezydenta miasta, w tym m. in. składanie o wiadcze
prasie,
h) informowanie opinii publicznej o działalno ci i wyniku pracy urz du oraz zapewnienie
dziennikarzom dost pu do informacji, którymi dysponuje urz d,
i) analizowanie publikacji prasowych o tematyce zwi zanej z zakresem działania urz du,
j)

cisła współpraca z mediami w regionie i kraju,

k) współpraca

przy

realizacji

filmów

promocyjnych,

informatorów,

strony

internetowej

oraz publikacji na temat gospodarki miasta;
l) prowadzenie archiwum publikacji prasowych dotycz cych pracy urz du
m) analiza publikacji ukazuj cych si

w mediach i przedkładanie kierownikowi biura wniosków

w celu realizacji strategii medialnej,
n) realizowanie zada zwi zanych z funkcjami protokolarnymi prezydenta;
2)

w zakresie działania stanowiska kronikarza miasta m. in.:
a) zbieranie i gromadzenie informacji na temat ludzi i wydarze zwi zanych z Zielon Gór ,
b) tworzenie kroniki miasta,
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c) analizowanie publikacji prasowych o tematyce zwi zanej z miastem oraz archiwizowanie
wycinków prasowych,
d) współpraca z mediami oraz innymi instytucjami, osobami, w zakresie wymiany informacji
z zastrze eniem pkt 1,
e) współpraca z podmiotami realizuj cymi materiały promocyjne, m in. filmy, informatory, itp.,
f) współpraca z koordynatorem informacji w zakresie redakcji miejskiego serwisu internetowego,
g) przygotowywanie dokumentacji fotograficznej pracy prezydenta;
3)

w zakresie działania stanowiska koordynatora informacji internetowej m. in.:
a) koordynowanie redakcji miejskiego serwisu internetowego,
b) współpraca z jednostkami organizacyjnymi urz du w zakresie przekazu komunikatów
i informacji do miejskiego serwisu internetowego,
c) korekta redakcyjna materiałów do publikacji w miejskim serwisie internetowym,
d) redagowanie informacji,
e) kreowanie wizerunku miasta poprzez miejski serwis internetowy,
f) przygotowywanie materiałów, informacji i opracowa zwi zanych z komunikacja społeczn ,
g) prowadzenie spraw zwi zanych z opracowaniem ankiet i sprawozda

statystycznych

w zakresie zada biura,
h) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania biura,
i) monitoring internetowych serwisów informacyjnych,
j) współpraca z głównym specjalist

do spraw przepływu informacji w zakresie tworzenia

komunikatów medialnych.
Rozdział 4
Zasady kierowania biurem
§ 7. Prac biura kieruje kierownik.
§ 8.1. Do obowi zków kierownika stosuje si

przepisy regulaminu organizacyjnego dotycz ce

kieruj cych jednostkami organizacyjnymi urz du.
2. W szczególno ci kierownik:
1) organizuje prac biura i nadzoruje jego działalno

;

2) dba o wła ciw obsług interesantów i sprawny obieg korespondencji;
3) organizuje spotkania prezydenta miasta;
4) prowadzi kalendarz spotka , wizyt i wa nych uroczysto ci, w których bierze udział prezydent;
5) asystuje prezydentowi w spotkaniach, naradach i konferencjach;
6) przekazuje informacje ze spotka i wizyt prezydenta głównemu specjali cie do spraw przepływu
informacji i koordynatorowi informacji internetowej;
7) koordynuje:
a) współprac z lokalnym rodkami masowego przekazu,
b) organizacj konferencji prasowych i wyst pie prezydenta,
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c) współprac z Rzecznikiem Praw Mieszka ców Zielonej Góry w zakresie kalendarza spotka
mieszka ców Miasta z prezydentem,
d) przygotowywanie wyst pie prezydenta;
8) dokonuje podziału zada do wykonania pomi dzy poszczególne stanowiska pracy;
9) nadzoruje wykonywanie zada słu bowych przez pracowników;
10) ustala zakresy odpowiedzialno ci i uprawnie pracowników;
11) powierza pracownikom zadania niewynikaj ce z indywidualnych zakresów odpowiedzialno ci
i uprawnie ;
12) realizuje zadania zwi zane z funkcjami protokolarnymi prezydenta.
§ 9. W czasie nieobecno ci kierownika jego obowi zki pełni osoba wyznaczona przez kierownika
na pi mie za zgod prezydenta.
Rozdział 5
Zasady obiegu korespondencji
§ 10. 1. Korespondencja kierowana do prezydenta, zast pców prezydenta, kierownika oraz biura
odbierana jest i przyjmowana przez pracowników sekretariatów zgodnie z postanowieniami instrukcji
kancelaryjnej z zachowaniem § 5 pkt 1 lit. a-e, z zastrze eniem ust.2.
2. Kronikarz miasta jest zobowi zany odbiera korespondencj z BP przynajmniej raz dziennie.
§ 11. Pracownicy biura samodzielnie przygotowuj pisma do wysyłki, któr realizuje kancelaria
ogólna urz du.
§ 12. 1. Do znakowania akt biura stosuje si skrót „BP”.
2. Uszczegółowiony wykaz rzeczowy akt dla urz du okre la odr bne zarz dzenie prezydenta.

Rozdział 6
§ 13. Wykazy aktów prawnych w zakresie działania biura prowadzone s przez wyznaczonego
pracownika w formie elektronicznej wg wzoru okre lonego w dokumentacji systemu zarz dzania
jako ci .
§ 14. Aktualizacja i zatwierdzanie wykazów aktów prawnych nast puj

zgodnie z procedur

zarz dzania.
§ 15. Informacje o zmianach wymaga

prawnych w zakresie zada

realizowanych przez biuro

przesyłane s poczt elektroniczn na poszczególne stanowiska pracy biura.
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Rozdział 7
Przypisy ko cowe
§ 16. Wykonywanie zada zwi zanych z dost pem prasy do informacji publicznej nie narusza
uprawnie Rzecznika Praw Mieszka ców Zielonej Góry.
§ 17. Traci moc zarz dzenie nr 1196/05 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 pa dziernika
2005 r. w sprawie regulaminu wewn trznego Gabinetu Prezydenta Miasta.
§ 18. Wykonanie zarz dzenia powierza si kierownikowi Biura Prezydenta Miasta.
§ 19. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

PR EZ YD ENT M IASTA
mgr in . Janusz Kubicki
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