UCHWAŁA NR XL/282/91
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 1991 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 i Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz. 253 i Nr 89 poz. 518
oraz z 1991 r. Nr 4 poz. 18/ oraz § 46 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XXV/167/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 1991 r. Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XXII/146/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 1991 r. w
sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, zmienionym uchwałą
Nr XXXIII/228/91 z dnia 14 października 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej - wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 5 ust. 1:
a/ punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Kancelaria Zarządu Miasta”,
b/ po pkt 12 dodaje się punkt 12a w brzmieniu:
12a/ Wydział Obsługi Gospodarczej /Intendentura/”,
c/ punkt 22 skreśla się,
2/ § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7.
1. Do zakresu działania Kancelarii Zarządu Miasta należą sprawy organizacji i
obsługi biurowej posiedzeń Zarządu, współpracy z Komisjami Rady i Biura
Rady Miasta, sprawy przekazywania dyrektorom wydziałów i równorzędnych
jednostek organizacyjnych, ustaleń Zarządu z poleceniem ich wykonania,
kontroli wykonywania uchwał Zarządu i Rady, koordynacji zadań
międzywydziałowych i nadzorowania ich wykonania.
2. Do zakresu działania Kancelarii Zarządu Miasta należą sprawy reprezentacji
miasta w kraju i za granicą gospodarczych i kulturalnych kontaktów
zagranicznych, przyjmowania delegacji, jak również organizacji wyjazdów
przedstawicieli miasta za granicą, sprawy kontaktów między gminami, ich
związkami lub stowarzyszeniami, między miastami i ich związkami oraz
sprawy protokołu dyplomatycznego na szczeblu miasta.
3. Do zakresu działania Kancelarii Zarządu Miasta należą sprawy informacji i
rzecznika prasowego Prezydenta oraz obsługi asystenckiej Prezydenta,
Wiceprezydentów i Sekretarza Miasta, Rzecznik prasowy Prezydenta podlega
merytorycznie Prezydentowi, Wiceprezydentom i Sekretarzowi Miasta”.
3/ w § 14 ust. 1 skreśla się wyrazy: „informacji turystycznej, hoteli i biur podróży”,
4/ po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:
„§ 17 a.
Do zakresu działania Wydziału obsługi Gospodarczej ?Intendentury/ należą
sprawy administracji budynków i lokali urzędowych, obsługi gospodarczej,
transportowej i telekomunikacyjnej Magistratu, sprawy hali maszyn, powielarni i
archiwum zakładowego, sprawy biblioteki Magistratu i prenumeraty dzienników
i czasopism oraz administracji „Gazety Urzędowej Miasta Krakowa”,

- 2 5/ § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20
1. Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należą sprawy ustrojowe
samorządu miejskiego i dzielnicowego, wyborów do organów państwowych i
samorządowych, granic miasta, herbu i barw, pieczęci urzędowych,
obywatelstwa honorowego miasta oraz sprawy organizacji i funkcjonowania
Magistratu i miejskich jednostek organizacyjnych, kontroli wewnętrznej, a
nadto sprawy nazw ulic, mostów, placów, osiedli itp.
2. Ponadto do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należą sprawy
kancelarii ogólnej wraz z dziennikiem podawczym, obsługi sekretarskiej
Prezydenta, Wiceprezydentów, Członków Zarządu Miasta i Sekretarza Miasta
/Dyrektora Magistratu/ a także sprawy obsługi merytorycznej i
administracyjno-biurowej organów samorządowych w dzielnicach.
Przewodniczący Zarządów Dzielnic zatrudnieni w Magistracie są
pracownikami Wydziału, pracownicy obsługi organów samorządowych w
dzielnicach podlegają merytorycznie Przewodniczącym Zarządów właściwych
dzielnic”.
6/ w § 24 zamiast wyrazów „Nazw ulic, mostów, placów, osiedli itp.” wprowadza się
wyrazy „Promocji miasta Krakowa”,
7/ § 27 skreśla się.
8/ § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38.
1. Pracą wydziałów kierują dyrektorzy, a pracą urzędów stanu cywilnego kierownicy.
2. Funkcja dyrektora Kancelarii Zarządu Miasta wykonuje Dyrektor Magistratu, a
Wydziału Finansowego - Skarbnik Miasta.
3. Dyrektor Wydziału Architektury jest Architektem Miasta, a Dyrektor Wydziału
Skarg i Wniosków jest Rzecznikiem Spraw Obywatelskich”,
9/ § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektorzy /kierownicy/, Dyrektor Magistratu, Skarbnik Miasta , Architekt
Miasta i Rzecznik Spraw Obywatelskich kierują wydziałami przy pomocy
zastępców dyrektora /kierownika/ i przy pomocy kierowników wewnętrznych
komórek organizacyjnych”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r. po uprzednim ogłoszeniu
przez wywieszenie obwieszczeń w budynkach urzędowych Magistratu.
Przewodniczący Rady
Kazimierz BARCZYK

