
Zarządzenie Nr 318/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 17 czerwca 2020 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu
Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się ust. 1;

2) w załączniku do zarządzenia:

a) w § 24:
- w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w zakresie rewitalizacji, w szczególności:
a)  opracowanie  diagnozy  i  delimitacji  obszarów  zdegradowanych  i  obszaru
rewitalizacji;
b) opracowanie gminnego programu rewitalizacji;
c)  realizacja  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  opisanych  w  gminnym  programie
rewitalizacji w zakresie działań w sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
-  prowadzenie  spraw  związanych  z  przyznawaniem  dotacji  dla  właścicieli  lub
użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy
Rewitalizacji,
-  prowadzenie  spraw  związanych  z  opracowywaniem  miejscowych  planów
rewitalizacji,
-  prowadzenie  spraw  związanych  z  organizacją  konkursów  urbanistyczno-
architektonicznych;
d)  realizacja  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  opisanych  w  gminnym  programie
rewitalizacji w zakresie działań w sferze gospodarczej:
-  prowadzenie  działań  wspierających  lokalnych  przedsiębiorców  takich  jak:  akcje  i
kampanie  promocyjne,  wydarzenia  miejskie,  konkursy,  promocja  dobrych  praktyk,
szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców;
e)  realizacja  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  opisanych  w  gminnym  programie
rewitalizacji w zakresie działań w sferze społecznej:
- prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów oraz przyznawaniem dotacji
dla  organizacji  pozarządowych  i  innych  podmiotów  określonych  w  ustawie  o
działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  szczególności  w  zakresie
działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz  rewitalizacji,



- prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i wspieraniem tworzenia i działalności
podmiotów ekonomii społecznej;
f) koordynowanie  przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w gminnym programie
rewitalizacji  realizowanych  przez  inne  komórki  i  jednostki  organizacyjne  Miasta
Kalisza;
g)  monitorowanie  stopnia  realizacji  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  opisanych  w
gminnym programie rewitalizacji oraz efektów realizacji tych przedsięwzięć;
h)  podejmowanie  współpracy  z  interesariuszami  rewitalizacji,  w  szczególności  z
mieszkańcami  obszaru  rewitalizacji,  z  właścicielami,  użytkownikami  wieczystymi  i
podmiotami zarządzającymi nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji, z
podmiotami  prowadzącymi  lub  zamierzającymi  prowadzić  na  obszarze  miasta
działalność gospodarczą i z podmiotami prowadzącymi  lub zamierzającymi prowadzić
na obszarze  miasta  działalność  społeczną,  w tym z organizacjami  pozarządowymi i
grupami nieformalnymi w celu  przeciwdziałania  koncentracji  negatywnych zjawisk
społecznych,  gospodarczych,  środowiskowych,  przestrzenno-funkcjonalnych  i
technicznych;
i) inicjowanie działań na obszarze rewitalizacji na rzecz przeciwdziałania koncentracji
negatywnych  zjawisk  społecznych,  gospodarczych,  środowiskowych,  przestrzenno-
funkcjonalnych i technicznych;
j)  podejmowanie  działań  w  zakresie  informacji  i  promocji  gminnego  programu
rewitalizacji;
k) prowadzenie działań w zakresie partycypacji społecznej;
l) obsługa administracyjno-kancelaryjna Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza;
ł) wydawanie opinii w zakresie skorzystania przez Miasto Kalisz z prawa pierwokupu
nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji;
m)  wydawanie  zaświadczeń  z  informacją  o  lokalizacji  nieruchomości   na  obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji;”;

- w ust. 3:
-- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) Wydziałem  Gospodarowania  Mieniem  w  zakresie  przekazywania  mienia
Miasta, inicjowanie wykupów terenów pod inwestycje, wydawania opinii w
zakresie skorzystania przez Miasto z prawa pierwokupu;

4) Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w zakresie budowy i modernizacji
układów komunikacyjnych;”,

-- pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„ 7) Wydziałem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w zakresie opracowania

programów  rozwoju  Miasta,  lokalizacji  i  pozwoleń  na  budowę  inwestycji
miejskich,  wniosków  i  opinii  do  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów
zagospodarowania  przestrzennego  w  zakresie  zabezpieczenia  terenów  pod
budownictwo mieszkaniowe, przygotowania tych terenów do zabudowy oraz
informacji  o  przeznaczeniu  terenów  w  miejscowych  planach
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  w  zakresie  opracowywania
miejscowych planów rewitalizacji;”,



-- pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„
12) Kancelarią  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  popularyzacji  procesu  rewitalizacji,

budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej oraz realizacji zadań prowadzonych
w ramach procesu rewitalizacji, budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej;”;

b) w § 30 w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„
11) Wydziałem Edukacji, Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, Wydziałem

Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w zakresie nadzoru i analizy stanu ochrony
przeciwpożarowej  i  przestrzegania  przepisów przeciwpożarowych w jednostkach
organizacyjnych Miasta podlegających ww. Wydziałom;”,

c) w § 33:
- w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„
4) w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, w szczególności:

a) inicjowanie,  organizowanie  i  koordynowanie   działań  w zakresie  promocji  i
ochrony zdrowia publicznego, zapobiegania chorobom i ich skutkom;

b) realizacja  zadań  wynikających  z  przepisów  dotyczących  zapobiegania  oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

c) współdziałanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i innymi
instytucjami w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa sanitarnego i  ochrony
zdrowia mieszkańców;

d) analizowanie  i  monitorowanie  oraz ocena  zjawisk wymagających interwencji
lub działań sanitarnych, zdrowotnych, profilaktycznych w obszarze zdrowia,

e) opracowywanie  i  realizacja  oraz  ocena  efektów  programów  zdrowotnych,  a
także  podejmowanie  innych  działań  wynikających  z  rozpoznanych  potrzeb
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców;

f) zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej specjalistycznej
dla ludności, opieki zdrowotnej nad uczniami oraz współpraca w tym zakresie z
Narodowym Funduszem Zdrowia;

g) współdziałanie z okręgowymi izbami: lekarską, aptekarską oraz  pielęgniarek i
położnych;

h) przeprowadzanie  kontroli  wykonania  obowiązku  zawarcia  umowy
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotów  przyjmujących
zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu
tych świadczeń, w zakresie udzielonego zamówienia na świadczenia zdrowotne;

i) prowadzenie,  w  porozumieniu  z  samorządem  aptekarskim,  spraw  rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych;

j) obsługa techniczna udziału Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich;
k) inicjowanie  i  udział  w  wytyczaniu  kierunków  przedsięwzięć  lokalnych

zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla
zdrowia oraz z ich skutkami;

l) przygotowywanie  informacji  dla  marszałka  województwa  o  realizowanych
programach zdrowotnych;

m) przygotowanie i  przekazanie wojewodzie, na jego pisemne żądanie, danych i



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

informacji  niezbędnych  do  sporządzenia  wojewódzkiego  planu  działania  na
wypadek wystąpienia epidemii;

n) prowadzenie  procesu  tworzenia,  przekształcania  lub  likwidowania  podmiotu
leczniczego oraz nadzór i kontrola ich działania;”,

- w pkt 8 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) obsługa  techniczna  Wiceprezydenta  w  zakresie  nadzoru  nad  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz pozostałymi jednostkami pomocy społecznej 
i Domem Dziecka;”.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


