
Zarządzenie Nr 625/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 23 września 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 § 29 w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „rejestrowania numerów 
książeczek wojskowych”,

2) w § 30:
a)  w ust. 2 w pkt. 2:

- w lit a):

-- tiret siódme otrzymuje brzmienie:

„ - kierowanie, nie rzadziej niż raz na 3 lata, strażaka ratownika ochotniczej 
straży pożarnej na okresowe badania lekarskie oraz kierowanie na badanie 
lekarskie kandydatów na strażaka ratownika OSP;”,

-- po tiret siódme dodaje się tiret ósme i dziewiąte w brzmieniu:

„- zawieranie umów z jednostkami ochotniczych straży pożarnych działających
na terenie Miasta przewidzianych przepisami ustawy o ochotniczych strażach 
pożarnych;
- przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie wysokości ekwiwalentu 
przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, 
akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę;”;

- dodaje się lit. h i i w brzmieniu:

„ h) ocenę wiarygodności oświadczeń świadków, potwierdzających 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, niezbędnych do przyznania 
świadczenia ratowniczego;



i) wydawanie zgód, na organizację imprezy masowej przez ochotnicze straże 
pożarne w miejscu innym niż nieruchomości zarządzane przez OSP;”;

b) w ust. 2 w pkt. 3:
-  lit. n otrzymuje brzmienie:
„n)  prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem od obowiązku pełnienia
służby wojskowej radnych i pracowników Urzędu w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny;”,

- lit. q i r skreśla się;

c) w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) udzielania zgody, w imieniu Prezydenta, o której mowa w § 5 w ust. 1 pkt.
5 i w pkt. 6 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, na
przelot nad miastem statków powietrznych na wysokości mniejszej niż 1000 m
nad poziomem terenu;”;

d) w  ust.  3  w  pkt.  2  skreśla  się  wyrazy  „oraz  wprowadzania  do  bazy
informatycznej numerów książeczek wojskowych,”.

§ 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. 

                                                                             Prezydent Miasta Kalisza
        /…/

      Krystian Kinastowski  


