Zarządzenie Nr 647/BPM/2015
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 816 /OK/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 grudnia
2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2013 r. poz.594, 645,1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072, z 2015r. poz.1045)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
Załacznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku stanowiącego
załącznik do zarządzenia Nr 816 /OK/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku otrzymuje
brzmienie:
„ Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY PREZYDENTEM,
ZASTĘPCAMI, SEKRETARZEM I SKARBNIKIEM
§ 1.
1. Prezydent prowadzi sprawy Miasta.
2. Bezpośrednio Prezydent prowadzi w szczególności sprawy z zakresu:
1) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
2) praw stanu cywilnego,
3) promocji i integracji europejskiej,
4) planowania strategicznego i rozwoju miasta,
5) ochrony danych osobowych,
6) informacji prasowej,
7) obsługi prawnej, audytu i kontroli zarządczej,
8) ochrony informacji niejawnych,
9) ochrony praw konsumentów,
10) zadań obronnych i obrony cywilnej.
3. Prezydent wykonuje zadania, o których mowa w ust.2, przy pomocy wydziałów i samodzielnych
stanowisk, które nadzoruje:
1) Wydziału Obsługi Rady Miejskiej,
2) Zespołu Radców Prawnych,
3) Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
4) Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
5) Urzędu Stanu Cywilnego,
6) Straży Miejskiej,
7) Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
8) Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
9) Biura Prezydenta Miasta.

10) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa – w zakresie obrony cywilnej i zadań
obronnych.
4. Przy oznaczaniu korespondencji Prezydent posługuje się symbolem literowym „PM ”.
§ 2.
1. Pierwszy Zastępca prowadzi sprawy z zakresu:
1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
4) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
5) utrzymania czystości i porządku w Mieście oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
6) lokalnego transportu drogowego,
7) gospodarki nieruchomościami i rolnictwa,
8) gospodarki miejskimi zasobami lokali użytkowych,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) miejskiego budownictwa mieszkaniowego,
11) funkcjonowania służb miejskich i jednostek organizacyjnych miasta, w szczególności
w przypadkach zaistnienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzenia stanów nadzwyczajnych
oraz awarii technicznych, które wymagają współdziałania różnych jednostek.
12) gospodarki i inwestycji,
13) zarządzania funduszami,
14) handlu i usług,
15) urbanistyki, architektury i budownictwa.
2. Pierwszy Zastępca wykonuje swoje zadania przy pomocy wydziałów, które nadzoruje:
1) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
2) Wydziału Komunikacji i Transportu,
3) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
4) Wydziału Geodezji i Katastru,
5) Wydziału Inwestycji,
6) Wydziału Zarządzania Funduszami,
7) Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości,
8) Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
3. Przy oznaczaniu korespondencji Pierwszego Zastępcy należy posługiwać się symbolem
literowym „ZP-1”.
§ 3.
1. Drugi Zastępca prowadzi sprawy z zakresu:
1) zdrowia i spraw społecznych,
2) realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Miasta,
3) oświaty,
4) kultury i sportu
5) bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego,
6) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
7)funkcjonowania służb miejskich i jednostek organizacyjnych miasta, w szczególności
w przypadkach zaistnienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz
awarii technicznych, które wymagają współdziałania różnych jednostek,

8) gospodarki miejskimi zasobami lokali mieszkalnych.
2. Drugi Zastępca wykonuje swoje zadania przy pomocy Wydziałów i samodzielnego stanowiska,
które nadzoruje:
1) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
2) Wydziału Edukacji,
3) Wydziału Kultury,
4) Stanowiska ds. Sportu i Rekreacji,
5) Wydziału Polityki Mieszkaniowej,
3)Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
3. Przy oznaczaniu korespondencji Drugiego Zastępcy należy posługiwać się symbolem literowym
„ZP-2”.
§ 4.
1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu.
2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne
komórki organizacyjne,
2) koordynowanie obsługi administracyjnej Urzędu Miejskiego,
3) koordynowanie i nadzorowanie spraw kadrowych w Urzędzie,
4) koordynowanie działalności kontrolnej i nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
5) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
6) zapewnianie prawidłowej i skutecznej publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz
wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Miasta,
7) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
8) koordynowanie i nadzorowanie spraw z zakresu informatyzacji Urzędu i Miasta,
9) koordynowanie i nadzorowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą,
11) koordynowanie spraw z zakresu danych osobowych,
12) określanie sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słupsku,
13) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,
14) nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych Urzędu,
15) prowadzenie procesów zakupowych oraz projektów restrukturyzacyjnych,
16) współpraca z Radą Miejską , w tym koordynowanie prac związanych z przygotowaniem
materiałów pod obrady Komisji Rady oraz sesji Rady,
17) wykonywanie zadań określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez
Prezydenta Miasta,
18) koordynowanie i organizacja wyborów, referendów i spisów,
19) zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności,
20) prowadzenie spraw z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania.
§ 5.
1. Sekretarz wykonuje swoje zadania przy pomocy wydziałów i samodzielnego stanowiska, które
nadzoruje:
1) Wydział Zarządzania Kadrami,
2) Wydziału Organizacji Urzędu,
3) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa,

4) Samodzielnego stanowiska ds. BHP.
2. Sekretarz przy wykonywaniu zadań współdziała z innymi wydziałami, a w szczególności z:
1) Zespołem Radców Prawnych,
2) Wydziałem Obsługi Rady Miejskiej,
3) Biurem Prezydenta Miasta,
4) Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

§ 6.
1. Do zadań Skarbnika ( Głównego Księgowego) należy w szczególności:
1) planowanie potrzeb finansowych Miasta i opracowywanie projektów budżetu Miasta,
2) inicjowanie działań koniecznych do pozyskania środków finansowych,
3) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
4) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Miasta,
5) opracowanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Miasta,
6) współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego,
7) nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Miasta,
8) współpraca z bankami i instytucjami finansowymi,
9) sprawowanie nadzoru finansowego nad działalnością Urzędu i miejskich jednostek
organizacyjnych,
10) wykonywanie nadzoru nad spółkami z udziałem Miasta pod względem ekonomicznofinansowym,
11) opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Skarbnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Wydziału Finansowego, który nadzoruje. „
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Słupska.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Krystyna Danilecka – Wojewódzka
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Uzasadnienie:
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej oraz
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności jest konsekwencją podziału zadań w ww zakresie
pomiędzy Zastępców Prezydenta Miasta Słupska i Sekretarza Miasta Słupska.

