ZARZĄDZENIE NR 1063/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 18 maja 2009 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 416/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
9 marca 2009 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz
szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru, a także podziału
zadań i kompetencji wewnętrznych komórek organizacyjnych Wydziału Organizacji
i Nadzoru.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
W zarządzeniu Nr 416/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu
działania Wydziału Organizacji i Nadzoru §7 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Referatu Systemów Informacyjnych (OR-04) należy:
1.
Realizacja BIP MK określona w odrębnym zarządzeniu.
2.
Współpraca z wydziałami i nadzór w zakresie wdrażania elektronicznego sposobu
załatwiania spraw oraz świadczenia usług informacyjnych drogą elektroniczną.
3.
Współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie merytorycznych aspektów
wdrażania aplikacji elektronicznego załatwiania spraw oraz świadczenia usług
informacyjnych drogą elektronicznych.
4.
Współpraca z wydziałami w zakresie modelowania procesów przepływu danych
elektronicznego sposobu załatwiania spraw oraz świadczenia usług informacyjnych
drogą elektroniczną.
5.
Realizacja serwisu Informacyjnego UMK określona w odrębnym zarządzeniu.
6.
Opracowywanie zestawień analitycznych dla potrzeb oceny pracy wydziałów.
7.
Administrowanie systemem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa
i systemem Serwisu Informacyjnego UMK oraz świadczenie wsparcia dla
użytkowników w zakresie funkcjonalności systemów w obszarach wdrożenia
i eksploatacji.
8.
Pełnienie roli Gospodarza systemu INTEGRATOR oraz systemu SEZAM.

9.

W ramach referatu działa:
1)
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, którego
kompetencje reguluje odrębne zarządzenie,
2)
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (OR-04-1), którego kompetencje
reguluje odrębne zarządzenie.
§2

Ilekroć
w
dotychczasowych
aktach
normatywnych,
a
w
szczególności
w zarządzeniach Prezydenta Miasta Krakowa, poleceniach służbowych Prezydenta Miasta
Krakowa i Dyrektora Magistratu jest mowa o zadaniach i kompetencjach wewnętrznych
komórek organizacyjnych Wydziału Organizacji i Nadzoru należy przez to rozumieć
odpowiednio zadania i kompetencje wszystkich wewnętrznych komórek organizacyjnych
Wydziału Organizacji i Nadzoru stosownie do zadań i kompetencji przyjętych zarządzeniem
Nr 416/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie podziału na
wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału
Organizacji i Nadzoru.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 9 marca 2009 r.
w zakresie §2 niniejszego zarządzenia.
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