
Zarządzenie Nr 563/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 23 listopada 2015 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu
Miejskiego w Kaliszu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiącym załącznik do
zarządzenia  Nr 362/2010 Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  1 września 2010r.  w sprawie
ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  (j.t.  zarządzenie  
Nr 127/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2012r. z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:

1) w spisie treści w Rozdziale IV:
a) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31. Biuro Rewitalizacji”,
b)  dodaje się pkt 36 w brzmieniu:

„36. Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt”;

2) w § 11:
a) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) Biuro Rewitalizacji o symbolu BR;”;
b)  w pkt. 34 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

„35) Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt o symbolu BSBZ.”;

3) w § 28:
a) w ust. 2 w pkt. 25:

-  lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)  przygotowanie  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt;”;
- dodaje się lit. h-j w brzmieniu:
„h) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
i) wskazanie  gospodarstwa  rolnego  w  celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt

gospodarskich;
j) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt;”;
b) w ust.  3  w pkt  15  kropkę zastępuje  się  średnikiem i  dodaje  się  pkt  16  w

brzmieniu:
„16)  Biurem Schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w szczególności  w zakresie
realizacji  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności  zwierząt  na  terenie  Kalisza  oraz  edukacji  w  zakresie  ochrony
zwierząt.”;



4) w § 31 w ust. 3 w pkt. 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21)  Biurem  Schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w  zakresie  edukacji  w  zakresie
ochrony zwierząt.”;

5) § 42 f otrzymuje brzmienie:
„

§ 42 f

BIURO REWITALIZACJI

1. Biuro Rewitalizacji prowadzi działania związane z przygotowaniem oraz  realizacją
gminnego programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych miasta Kalisza.

2. Do zadań Biura Rewitalizacji należy w szczególności:
1)  przygotowanie  w  oparciu  o  współpracę  z  ekspertami  gminnego  programu
rewitalizacji, poprzedzonego diagnozą i delimitacją obszarów zdegradowanych;
2) koordynacja realizacji gminnego programu rewitalizacji:
a) w zakresie działań w sferze społecznej:
-  podejmowanie  współpracy  z  interesariuszami  rewitalizacji,  w  szczególności
mieszkańcami obszaru rewitalizacji,
-  inicjowanie  oraz  koordynowanie  działań  na  obszarze  rewitalizacji  na  rzecz
przeciwdziałania  koncentracji  negatywnych  zjawisk  społecznych,  w  szczególności:
bezrobocia,  ubóstwa,  przestępczości,  niskiego  poziomu  edukacji  lub  kapitału
społecznego,  niewystarczającego  poziomu  uczestnictwa  w  życiu  publicznym  
i kulturalnym,
b) w zakresie działań w sferze gospodarczej:
-  podejmowanie  współpracy  z  podmiotami  prowadzącymi  lub  zamierzającymi
prowadzić działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji,
-  inicjowanie  oraz  koordynowanie  działań  na  obszarze  rewitalizacji  na  rzecz
podnoszenia stopnia przedsiębiorczości oraz poprawy kondycji przedsiębiorstw,
c) w zakresie działań w sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
-  podejmowanie   współpracy  z  właścicielami,  użytkownikami  wieczystymi  
i podmiotami zarządzającymi nieruchomościami na obszarze rewitalizacji,
- inicjowanie oraz koordynowanie działań na obszarze rewitalizacji na rzecz obniżania
negatywnych  skutków  zjawisk  środowiskowych,  przestrzenno-funkcjonalnych  oraz
technicznych;
3) monitorowanie efektów działań realizowanych na obszarze rewitalizacji zapisanych
w gminnym programie rewitalizacji;
4)  podejmowanie  działań  w  zakresie  informacji  i  promocji  gminnego  programu
rewitalizacji.

3. Przy realizacji zadań Biuro  Rewitalizacji  współpracuje  z:
1)  wszystkimi  komórkami  organizacyjnymi  Urzędu  oraz  jednostkami

organizacyjnymi Miasta;
2) Wydziałem  Finansowym,  w  szczególności  w  zakresie  dochodów  i  wydatków

budżetu;
3) Biurem  Budżetu  i  Analiz,  w  szczególności  w  zakresie  planowania  

i sprawozdawczości budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej.”;

6) dodaje się § 42k w brzmieniu:



„§ 42 k.

BIURO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

1.  Biuro  Schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  prowadzi  działania  związane  
z  utrzymaniem  i  zarządzaniem  Schroniskiem  dla  bezdomnych  zwierząt  w  celu
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

2. Do zadań Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt należy w szczególności:
1) prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym w szczególności:

a) zapewnienie  przebywającym  w  Schronisku  zwierzętom  niezbędnych
warunków bytowania,

b) zapewnienie przebywającym w Schronisku zwierzętom wyżywienia,
c) zapewnienie  przebywającym  w  Schronisku  zwierzętom  opieki

weterynaryjnej,
d) podejmowanie  działań  na rzecz  pozyskiwania  opiekunów dla zwierząt

przebywających w schronisku, 
e) prowadzenie ewidencji i dokumentacji zwierząt, w tym nadanie numerów

identyfikacyjnych zwierzętom, 
f) pełnienie  nadzoru  nad  przebywającymi  w  Schronisku  bezdomnymi

zwierzętami,
g) zapewnienie  obligatoryjnej  sterylizacji  albo  kastracji  zwierząt  w

Schronisku,
h) usypianie ślepych miotów,
i) przyjmowanie  do  Schroniska  zwierząt  domowych  odebranych

właścicielowi  lub  opiekunowi  na  podstawie  decyzji  Prezydenta  (  w
przypadku znęcania się nad nimi przez właściciela lub opiekuna),

j) zapewnienie czystości i porządku na terenie Schroniska;
2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska;
3) prowadzenie edukacji w zakresie ochrony zwierząt.

3. Przy realizacji zadań Biuro współpracuje z:
1) organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
2) inspekcją  weterynaryjną,  sprawującą  nadzór  nad  przestrzeganiem  przepisów

o ochronie zwierząt;
3) Wydziałem Gospodarowania Mieniem, w szczególności w zakresie prowadzenia

ewidencji  mienia  Miasta,  będącego  w  dyspozycji  Biura,  jego  zabezpieczenia
i gospodarowania nim;

4) Wydziałem Środowiska,  Rolnictwa i  Gospodarki  Komunalnej,  w szczególności
w  zakresie  realizacji  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza oraz edukacji w zakresie
ochrony zwierząt; 

5) Wydziałem  Rozbudowy  Miasta  i  Inwestycji,  w  szczególności  w  zakresie
planowania i realizacji inwestycji dotyczących zadań realizowanych przez Biuro;

6) Wydziałem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, w szczególności w zakresie
rozbudowy Schroniska; 

7) Wydziałem Edukacji w zakresie edukacji w zakresie ochrony zwierząt;
8) Stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie stosowania przepisów ustawy

Prawo zamówień publicznych i przepisów wewnętrznych regulujących procedury
udzielania zamówień publicznych; 

9) Wydziałem  Finansowym,  w  szczególności  w  zakresie  dochodów  i  wydatków
budżetu;



10) Biurem  Budżetu  i  Analiz,  w  szczególności  w  zakresie  planowania  
i sprawozdawczości budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej. 

7) załącznik  do  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 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 1 stycznia 2016r.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński
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Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 23 listopada 2015 r.
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Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


