
Zarządzenie Nr 319/2020
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 załączniku 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 § 30:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„
1. Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych  realizuje  zadania  z

zakresu:  ochrony  ludności  i  środowiska  w  sytuacjach  kryzysowych,  w  tym
ochrony  przeciwpowodziowej  i  zapobiegania  innym  nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i  zdrowia ludzi  oraz środowiska,  ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa,  powszechnego  obowiązku  obrony,  w  zakresie  bezpieczeństwa,  
a także sprawy organizacji imprez masowych.”;

b) w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13)  przygotowywanie  zezwoleń  na  przeprowadzanie  imprez  masowych,
wnioskowanie  o  wprowadzenie  zakazu  przeprowadzania  takich  imprez  w
przypadku negatywnej  oceny  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  oraz
podejmowanie wraz z innymi właściwymi organami działań w celu zabezpieczenia
imprez masowych,  a  także przeprowadzanie  kontroli  zgodności  przebiegu imprezy
z warunkami określonymi w zezwoleniu.”,

c) w ust. 3:
- pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10)  Miejskim Zarządem  Dróg  i  Komunikacji  w  zakresie  przygotowania  ulic  dla
potrzeb  obronnych  i  wykonywania  innych  zadań  na  rzecz  obronności  kraju  oraz
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas imprez masowych;”;
- pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„  13)  Strażą  Miejską  Kalisza  w  zakresie  ratowania  życia  i  zdrowia  obywateli,
usuwania  skutków  klęsk  żywiołowych  i  innych  miejscowych  zagrożeń,
bezpieczeństwa  w  Mieście  oraz  zabezpieczenia  ładu  i  porządku  podczas  imprez
masowych”, 

2) w § 31 w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz w zakresie imprez masowych”;
3) w § 32:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „a także sprawy organizacji imprez masowych”,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 3,
c) w ust. 3:

- pkt 3-5 otrzymują brzmienie:



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

„
3) Wydziałem  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  w  sprawach  nadzoru

nad pomnikami  i  tablicami  pamiątkowymi,  zapewnienia  porządku  i  czystości
przedsięwzięć  kulturalnych  i  sportowych  oraz  w zakresie  działań  podejmowanych
przez Wydział w strefie objętej ochroną konserwatorską;

4) Miejskim  Zarządem  Dróg  i  Komunikacji  w  zakresie  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego podczas  przedsięwzięć  kulturalnych  i  sportowych,  a  także  w  zakresie
opieki  nad  zabytkami  stanowiącymi  elementy  infrastruktury  drogowej  bądź
znajdującymi  się w pasie drogowym ;

5) Strażą  Miejską  Kalisza  w  sprawach  zabezpieczenia  ładu  i  porządku  podczas
przedsięwzięć kulturalnych i sportowych;”,

-  pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„
14)Kancelarią Rady Miasta, Kancelarią Prezydenta Miasta,  Wydziałem Gospodarki
Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,  Wydziałem  Edukacji  oraz  Wydziałem
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie przygotowywania imprez
i uroczystości o charakterze ogólnomiejskim;”.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.


