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Nowa organizacja pracy w magistracie

Zapowiadane na początku roku zmiany organizacyjne stają się faktem. Urząd Miasta
dostosowuje się do rosnących oczekiwań mieszkańców i  uspójnia swoje działania.
Priorytetem ma być większa efektywności i lepsza koordynacja bieżących zadań.  

Co się zmienia?

W strukturze urzędu  zacznie działać Biuro Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Nowy
zespół zajmiee się przygotowaniem projektów inwestycyjnych z udziałem przedsiębiorców.
Powołanie tego biura, ma zwiększyć zdolności inwestycyjne miasta poprzez zaangażowanie
w  realizację zadań publicznych kapitału prywatnego.

W  wyniku  likwidacji  Biura  Strategii  powstaje  nowa  komórka  tj.  Wydział  Zarządzania
Projektami. Wydział  ma  połączyć  przygotowanie  projektów  inwestycyjnych,  wieloletnie
planowanie finansowe inwestycji, wraz z koordynowaniem pozyskiwanie środków z funduszy
europejskich.  Po  zlikwidowaniu  Biura  Strategii,  zadania  związane  z  projektowaniem
strategii  rozwoju  miasta,  zarządzaniem strategicznym przejdą  do Biura  Prezydenta
Miasta.

Wydział na klimat

W  związku  z  tym,  że  w  planach  na  najbliższą  kadencję  sporo  miejsca  poświęca  się
zadaniom związanym z jakością życia,  w tym ochroną środowiska i zasobów naturalnych
miasta - dotychczasowy WGKiOŚ zostanie podzielony na Wydział Ochrony Środowiska,
który  ma  specjalizować  się  w  tematach  środowiskowych  oraz  Wydział  Gospodarki
Komunalnej,  który  skupi  się  na  działaniach  związanych  z  utrzymaniem  miasta,
utrzymaniem  infrastruktury  komunalnej  i  utrzymaniu  czystości.  Głównym  zadaniem  tego
wydziału, w bieżącym roku będzie dostosowanie miejskiego systemu gospodarki odpadami
do  nowych  regulacji  ustawowych  oraz  przeprowadzenie  nowych  postępowań  na  odbiór
śmieci na terenie Szczecina.

Integracja i specjalizacja

W  Wydziale  Oświaty  kontynuowane  jest wdrożenie  Oświatowego  Centrum  Usług
Wspólnych, które  ma przejąć  zadania  księgowo-finansowe  z  poszczególnych  placówek
szczecińskiej  oświaty.  Docelowo  w  OCUW  ma  zostać  zintegrowana  obsługa  finansowa
oświaty, tak aby  z jednego miejsca prowadzić operacje finansowe i rozliczenia wydatków
kilkuset naszych szkół, przedszkoli i placówek. 

Ze  względu  na  wciąż  rosnąca  liczbę  załatwianych  spraw,  specjalizować  zaczyna  się
dotychczasowy BOI.  Tutaj  następuje  podział  na  dwie  struktury. Pierwsza  z  nich,  o
dotychczasowej  nazwie  Biuro  Obsługi  Interesantów  będzie  odpowiadała  za  obsługę
kancelaryjną, informacje dla mieszkańców, korespondencję seryjną oraz wszelkiego rodzaju
zezwolenia  związane z prowadzeniem działalności,  koncesjami,  uprawnieniami  itp.  Nowa
struktura tj. Wydział Spraw Obywatelskich - przejmie z dotychczasowego BOI zadania



związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi, prawami jazdy, rzeczy znalezione,
rejestracją pojazdów.

Architekt z biurem

Z kolei ze struktury Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej wyodrębnione zostanie
Biuro Architekta Miasta,  które poza zadaniami związanymi z zarządzaniem przestrzenią
publiczną i ładem  przestrzennym przejmie od Miejskiego Konserwatora Zabytków działania
związane z projektowaniem, sadowieniem i utrzymaniem współczesnych pomników.  Nowe
zadanie  trafi  także  do  Wydziału  Kultury,  który  zajmie  się  przygotowaniem   programu
funkcjonowania  remontowanej  obecnie  Willi  Lentza,  w której  znaleźć  ma się  miejsce dla
wydarzeń  kulturalnych  (koncertów,  spektakli),  a  także  aktywności  artystycznych
adresowanych  do  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych.  Willa  ma  rozpocząć  działalność 
programową  w  2020  r.  Do  Biura  Miejskiego  Rzecznika  Konsumentów  przejdzie  zadnie
związane z  nieodpłatną  pomocą prawną prowadzone  dotychczas  z  w Biurze  Dialogu
Obywatelskiego. Z  kolei Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności przejmie z
Biura Obsługi Interesantów zadanie związane ze zgromadzeniami publicznymi.

Nowy regulamin organizacyjny zacznie obowiązywać od 25 marca br. 
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