Zarządzenie Nr 347/GPM/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Gabinetu Prezydenta Miasta.
Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku, ustalonego
zarządzeniem Nr 678/OU/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 września 2016 roku
z późniejszymi zmianami
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustalam Regulamin Wewnętrzny Gabinetu Prezydenta Miasta, stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 1054/DAP/2016 Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia
Regulaminu Wewnętrznego Gabinetu Prezydenta Miasta.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Doradczyni Prezydenta - Koordynatorce Gabinetu Prezydenta
Miasta.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Robert Biedroń

UZASADNIENIE
W oparciu o analizę narzędzi wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego,
jednostek i spółek miejskich stwierdzono konieczność podjęcia działań mających zmierzać do ich
integracji.
Celem jest osiągnięcie efektu synergii, korzyści finansowych, ekonomicznych i społecznych.
Do realizacji zakładanych celów niezbędne okazało się zatrudnienie osoby – koordynatora, który
będzie poddawał analizie wszystkie obszary życia miasta i rekomendował rozwiązania
wykorzystujące nowoczesne technologie z uwzględnieniem możliwości pozyskania środków
zewnętrznych na ich wdrożenie.
Ponadto Pełnomocnik ds. Smart City ma za zadanie rekomendowanie zmian w zakresach
realizowanych / planowanych do realizacji inwestycji na obszarze miasta w celu ich integracji
i zapewnieniu synergii, która ma przekładać się na korzyści zarówno dla zarządzających miastem
jak i mieszkańców.

Załącznik do Zarządzenia Nr 347/GPM/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
GABINETU PREZYDENTA MIASTA

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin Wewnętrzny, zwany dalej „regulaminem”, określa:
1) strukturę organizacyjną Gabinetu Prezydenta Miasta z nazwami stanowisk, ich
oznaczeniami literowymi i numerycznymi,
2) zadania Gabinetu Prezydenta ze wskazaniem aktów prawnych regulujących wykonywane
zadania,
3) zasady podpisywania pism i decyzji,
4) schemat organizacyjny Gabinetu.
Rozdział II.
Struktura organizacyjna Gabinetu Prezydenta Miasta z nazwami stanowisk,
ich oznaczeniami literowymi i numerycznymi
§ 2.
1. Całokształtem pracy Gabinetu Prezydenta
Miasta kieruje Doradczyni Prezydenta
- Koordynatorka – GPM-I, która pełni także funkcję Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska
ds. Zrównoważonego Rozwoju.
2. W Gabinecie Prezydenta Miasta tworzy się także następujące stanowiska:
1) Asystentka Prezydenta Miasta Słupska - GPM-II;
2) Stanowisko ds. komunikacji – GPM-III;
3) Asystentka Prezydenta Miasta Słupska – GPM-IV;
4) Doradca Prezydenta – Pełnomocnik ds. Smart City – GPM – V.
3. W skład Gabinetu Prezydenta Miasta wchodzą również doradcy i asystenci społeczni:
1) Doradca Prezydenta Miasta Słupska ds. zagranicznych,
2) Doradczyni Prezydenta Miasta Słupska ds. nowych technologii.
4. Doradcy i Asystenci wymienieni w ust. 2 pkt 1, 2, 3 oraz ust. 3 podlegają merytorycznie
Prezydentowi Miasta Słupska, a organizacyjnie Doradczyni Prezydenta – Koordynatorce Gabinetu
Prezydenta Miasta.
5. Doradca wymieniony ust. 2 pkt 4 podlega merytorycznie Pierwszemu Zastępcy Prezydenta
Miasta , a organizacyjnie Doradczyni Prezydenta – Koordynatorce Gabinetu Prezydenta Miasta.
6. W czasie nieobecności Doradczyni Prezydenta - Koordynatorki pracą Gabinetu Prezydenta
Miasta kieruje Asystentka Prezydenta Miasta Słupska – GPM-II.
7. Pracownicy Gabinetu Prezydenta Miasta zastępują się wzajemnie zgodnie z ustaleniami
zawartymi w osobowych zakresach czynności.
8. Doradczyni Prezydenta – Koordynatorka Gabinetu może ustalić doraźne zastępstwo niezależnie
od ustaleń zawartych w ust. 6

Rozdział III.
Zadania Gabinetu Prezydenta Miasta
ze wskazaniem aktów prawnych regulujących wykonywane zadania
§ 3.
Gabinet Prezydenta Miasta wykonuje zadania:
1) w obszarze strategii i rozwoju:
a) koordynacja merytoryczna nad projektami o charakterze strategicznym dla Miasta
oraz nad zespołami projektowymi powołanymi przez Prezydenta Miasta,
b) współpraca przy wypracowaniu i podejmowaniu ważnych dla przyszłości Miasta decyzji o charakterze strategicznym,
c) konsultowanie planów, projektów, polityk, strategii z podmiotami zewnętrznymi, prezentowanie możliwych rozwiązań,
d) nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta Słupska przez wydziały i jednostki
podległe Prezydentowi oraz nad spójnością strategii rozwoju ze strategiami
cząstkowymi i programami działania,
e) inicjowanie, planowanie i rozwój nowych projektów i działań związanych
z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju jako polityki horyzontalnej miasta,
f) opiniowanie dokumentów strategicznych pod kątem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju;
2) w obszarze przygotowania merytorycznego i współpracy:
a) merytoryczne przygotowanie i nadzór spotkań Prezydenta Miasta i wydarzeń z jego
udziałem,
b) merytoryczne koordynowanie współpracy Prezydenta z kluczowymi partnerami, m.in.
organami władzy ustawodawczej i administracji rządowej, zespołami doradczymi, sieciami współpracy i miastami partnerskimi w Polsce,
c) udostępnianie informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie w ramach kompetencji Gabinetu,
d) koordynacja spraw związanych z członkostwem Miasta Słupska w stowarzyszeniach
(Związku Miast Polskich, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), koordynacja członkostwa Prezydenta Miasta w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady
Europy, z wyłączeniem organizacji przypisanych do innych komórek,
e) koordynacja prac organizacyjno – merytorycznych funkcjonujących przy Prezydencie
zespołów doradczych, w tym w szczególności Rady Prezydenckiej i Rady Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta, z wyłączeniem podmiotów przypisanych
do innych komórek oraz nadzór nad pozostałymi zespołami doradczymi,

f) prowadzenie konsultacji społecznych Prezydenta z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie zadań Gabinetu,
g) przygotowywanie analiz, opracowań, zestawień i raportów na potrzeby Prezydenta,
h) koordynowanie opracowywania projektów i realizacji zadań, w ramach indywidualnych zleceń Prezydenta,
l) prowadzenie korespondencji Prezydenta;
3) w obszarze komunikacji:
a) kształtowanie i realizowanie polityki komunikacyjnej Prezydenta Miasta Słupska
i nadzór nad jej przestrzeganiem przez Urząd Miejski i jednostki,
b) opracowywanie koncepcji, koordynacja i nadzór wydarzeń, publikacji oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących strategicznych wydarzeń i projektów;
c) organizowanie kontaktów z mediami, współpraca z instytucjami wydawniczymi,
d) organizowanie publicznych wystąpień Prezydenta Miasta oraz redagowanie materiałów informacyjnych,
e) bieżąca i okresowa analiza wizerunku miasta oraz skuteczności realizowanych działań
promocyjnych;
4) w obszarze spraw zagranicznych:
a) rozwijanie zagranicznej współpracy i kontaktów, szczególnie z miastami partnerskimi,
b) aktywne pozyskiwanie progresywnych partnerów zagranicznych do wsparcia zrównoważonego rozwoju Słupska,
c) aktywne poszukiwanie projektów do wspólnego pozyskiwania środków finansowych,
d) promocja Słupska pośród partnerów zagranicznych, m.in. ambasad, fundacji, stowarzyszeń, biznesu;
5) w obszarze nowych technologii:
a) reprezentowanie Prezydenta Miasta Słupska w środowisku nowych technologii,
b) budowanie społeczności ,,startupowej” w Słupsku,
c) określanie strategii nowych technologii przedsiębiorczości w Słupsku,
d) pozyskiwanie partnerów oraz nawiązywanie relacji z innymi miastami w obszarze
nowych technologii;
6) w obszarze Smart City:
a) inicjowanie działań obejmujących wdrażanie nowoczesnych technologii na terenie
miasta,
b) rozwój innowacyjności wpływającej na efektywność zarządczą, rozwój społeczny
i gospodarczy,
c) analizowanie struktur organizacyjnych miasta - urzędu jednostek i spółek miejskich
ze wskazaniem obszarów mogących generować oszczędności - korzyści,
d) analizowanie realizowanych inwestycji, określanie priorytetów i rekomendowanie

zakresów ujmujących dodatkowe elementy infrastrukturalne wpływające na
komplementarność i dające wartość dodatnią z realizowanych zadań,
e) analizowanie i rekomendowanie inwestycji pod kątem możliwości uzyskania efektu
synergii, korzyści finansowych, ekonomicznych, społecznych,
f) rekomendowanie działań opartych o nowoczesne rozwiązania mogące przynieść
dodatkowe korzyści i usprawnić procesy zarządcze miasta,
g) realizacja założeń strategii miasta,
h) prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych z zakresu korzyści stosowania
nowoczesnych technologii,
i) analizowanie posiadanych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez urząd,
jednostki, spółki miejskie,
j) analizowanie potrzeb urzędu, jednostek i spółek miejskich z zakresu rozwoju narzędzi
informatycznych, wskazywanie możliwości rozwojowych podnoszących efektywność;
k) rekomendowanie działań rozwojowych w zakresie współpracy pomiędzy jednostkami,
spółkami i urzędem,
l) upraszczanie i ujednolicanie procesów zarządczych i decyzyjnych poprzez wdrażani
nowoczesnych narzędzi do zarządzania informacją,
ł) inicjowanie stworzenia zintegrowanego systemu informacji przestrzennej, będącego
strategicznym narzędziem do pracy urzędu i jednostek, w oparciu o który będą
udostępniane informacje mieszkańcom w formie otwartych danych z kluczowych
obszarów życia miasta.
§ 4.
Zadania wykonywane przez Gabinet Prezydenta Miasta wynikają w szczególności z następujących
aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814,
z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.
zm.),
4) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1764),
5) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2016r. Poz. 198, z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),
7) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
9) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ),
10)ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
11)ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1764),
12)ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz 1817 ),
13)ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 2015 r. poz. 1393),
14)ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. 2016 r. poz. 40),
15) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 294, z późn. zm.),
16) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2016 poz. 573, z późn.
zm.),

17) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2016r.
Poz. 383, z późn. zm.),
18) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.
zm.),
19) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ( Dz. U.
z 2014 r. poz. 712),
20) aktów wykonawczych do ww ustaw
oraz obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Słupsku wewnętrznych przepisów prawnych.

Rozdział IV.
Zasady podpisywania pism i decyzji
§ 6.
1. Pisma w sprawach dotyczących działania Gabinetu Prezydenta Miasta, z wyjątkiem pism
zastrzeżonych do podpisu przez osoby wymienione w Zarządzeniu Nr 551/OK/2011 Prezydenta
Miasta Słupska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zasad podpisywania pism, podpisuje
Doradczyni Prezydenta – Koordynatorka Gabinetu na podstawie upoważnienia udzielonego
przez Prezydenta Miasta Słupska.
2. Pisma i decyzje nie zastrzeżone do podpisu Prezydenta Miasta, Zastępców, Sekretarza i
Skarbnika podpisują zgodnie z zakresem działania Doradczyni Prezydenta - Koordynatorka, a
w razie jej nieobecności Asystentka Prezydenta Miasta Słupska.
3. Pisma i decyzje przedstawione do podpisu Prezydentowi, Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi
Miasta oraz Skarbnikowi Miasta powinny być uprzednio podpisane przez pracownika
sporządzającego pismo, Doradczynię Prezydenta – Koordynatorkę lub osobę ją zastępującą.
4. Pracownik sporządzający projekt pisma lub decyzji, podpisuje jego kopię z lewej dolnej strony.
5. Do osobistej aprobaty Doradczyni Prezydenta - Koordynatorki zastrzeżono:
1) sprawy kadrowe Wydziału;
2) przedkładane Prezydentowi Miasta wszelkie materiały przewidziane do skierowania pod
obrady Rady Miejskiej,
3) odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
4) podpisywanie pism i wystąpień do podmiotów zewnętrznych.
Rozdział V.
Schemat organizacyjny
§ 7.
Schemat organizacyjny Gabinetu Prezydenta Miasta określa załącznik do niniejszego regulaminu.
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Schemat organizacyjny
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Doradczyni Prezydenta
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PIERWSZY
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Stanowisko ds. komunikacji
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DORADCA SPOŁECZNY
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ds. nowych technologii
DORADCA SPOŁECZNY

Doradca Prezydenta Miasta
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podległość merytoryczna
podległość organizacyjna -----------------
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