Zarządzenie Nr 530/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 września 2021 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 2021r. poz. 1372) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kalisza stanowiącym załącznik do
zarządzenia 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 § 33 w ust. 2:
a) w pkt 10:
- lit. a –c otrzymują brzmienie:
„
a) koordynacja działań w zakresie gminnego budownictwa
mieszkaniowego, w szczególności dokonywanie analiz i ocen w tym
zakresie,
a) przygotowywanie rocznych wykazów osób, z którymi powinny być
zawarte umowy najmu lokalu mieszkalnego, zamiennego i najmu
socjalnego lokalu,
b) wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu na lokale
mieszkalne i najem socjalny lokalu na podstawie zatwierdzonych
przez Prezydenta wykazów osób, z którymi winny być zawarte
umowy najmu,”,
- w lit. n wyrazy: „lokalu socjalnego” zastępuje się wyrazami „lokalu z
najmem socjalnym”,
- w lit. p wyrazy „ legalizacji faktu zamieszkania” zastępuje się wyrazami
„ uregulowania stanu prawnego lokalu”,
- lit. s otrzymuje brzmienie:
„s) prowadzenie bazy teleadresowej administratorów i zarządców
budynków mieszkalnych na terenie Miasta w zakresie pobierania
dodatku mieszkaniowego na podstawie odrębnych decyzji,”,
- lit. v i w otrzymują brzmienie:
„v) prowadzenie spraw związanych z eksmisją, w tym wydawanie
skierowań do zawarcia umowy na najem socjalny lokalu z tytułu wyroku
sądowego,
w) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych od
właścicieli prywatnych posesji oraz MZBM, podnajmowanie ich, jako
lokale z najmem socjalnym osobom posiadającym uprawnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądowego orzekającego eksmisję z
lokalu mieszkalnego;”;
b) w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 w brzmieniu:
„ 30) obsługa administracyjno-techniczna Kaliskiej Rady Kobiet.”;

2) w § 43 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zadania, o których mowa w niniejszym paragrafie, Inspektor Ochrony
Danych wykonuje również w odniesieniu do Rady, Miejskiego Rzecznika
Konsumentów oraz Urzędu Stanu Cywilnego (Kierownika Stanu
Cywilnego).”.
§ 2.
1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.
§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

