Zarządzenie Nr 281/2019
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 8 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łowiczu, nadanym
Zarządzeniem Nr 411/2015 z dnia 27 listopada 2015 r., zmienionym Zarządzeniem
nr 459/2015 z dnia 31 grudnia 2015r., Zarządzeniem nr 460/2015 z dnia 31 grudnia 2015r.
Zarządzeniem nr 437/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. Zarządzeniem nr 390/2018 z dnia
15 października 2018r. Zarządzeniem nr 433/2018 z dnia 27 listopada 2018r. oraz
Zarządzeniem nr 46a/2019 z dnia 4 lutego 2019r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdz. III § 7 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„ 10) Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości”,
2) w rozdz. III § 7 ust.1 dopisuje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki”,
3) w rozdz. III § 7 ust.8 pkt 1 skreśla się literę c.
4) w rozdz. VI § 22 ust. 1 skreśla się pkt 45,
5) w rozdz. VI § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. 1. Do Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności
Obywatelskiej i Przedsiębiorczości należą sprawy:
1) aktualizacja strategicznych dokumentów mających wpływ na rozwój Miasta,
2) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji sfery
zadań publicznych, w szczególności:
a) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert,
b) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na przekazanie dotacji,
c) kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji - zgodnie z art. 221 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - oraz przeprowadzanie analiz
sprawozdań przedkładanych Wydziałowi przez dotowane organizacje i ocena
realizacji zdań zleconych organizacjom pozarządowym;
3) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej,
jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, fundacji,
uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie
stowarzyszeń w zakresie niezbędnym do realizacji i wykonywania zdań
określonych ustawami,
4) opracowywanie i realizacja projektów aktów prawnych dotyczących współpracy z
organizacjami pozarządowymi, w szczególności projektu Rocznego Programu
Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
5) opracowywanie rocznego sprawozdania z realizacji współpracy Miasta Łowicza z
organizacjami pozarządowymi,
6) organizacja posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Łowicza,
7) współpraca z merytorycznymi wydziałami przy organizowaniu konkursów ofert na
dotacje,
8) kreowanie partnerstwa
pomiędzy
Urzędem
Miejskim
a
organizacjami
pozarządowymi dla realizacji zadań pożytku publicznego,
9) wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
ich działalność,

10) prowadzenie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim,
11) organizacja konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących zakresu rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu,
12) koordynowanie i wspieranie ciał opiniująco-doradczych Burmistrza (w
szczególności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu oraz Społecznej Rady
Gospodarczej i Społecznej Rady Sportu),
13) prowadzenie i wspieranie projektów oraz procesów mających na celu zwiększenie
aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej,
14) przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w zakresie inicjatywy
lokalnej,
15) wspieranie aktywności lokalnych przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych,
16) organizacja i koordynacja konsultacji z mieszkańcami miasta oraz z organizacjami
pozarządowymi, przedstawicielami administracji samorządowej,
17) opracowywanie i przedstawianie corocznego Raportu o Stanie Miasta.
2. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „WWO”.
6) W rozdz. VI § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35.1. Do zadań Wydziału Kultury, Sportu i Turystki należą sprawy:
1) prowadzenie zadań z zakresu sportu i turystyki zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawami i uchwałami Rady Miejskiej w Łowiczu,
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu,
3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem/pozbawianiem stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień za osiągniecia wysokich wyników we
współzawodnictwie sportowym,
4) sprawowanie mecenatu nad wydarzeniami organizowanymi przez instytucje,
placówki i stowarzyszenia, podejmowanymi w formie przedsięwzięć
sportowych, kulturalnych, artystycznych i turystycznych,
5) nadzór nad organizacją lokalnych imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych,
6) opracowanie i prowadzenie miejskiego kalendarza imprez kulturalnych
i sportowych,
7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów osobom
zajmującym się twórczością artystyczną,
8) opracowywanie
koncepcji
rozwoju
turystyki
w
planach
rocznych
i wieloletnich,
9) kreowanie i promowanie atrakcji i produktów turystycznych Łowicza,
10) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami,
związkami i stowarzyszeniami samorządowymi w zakresie tworzenia
promowania oferty kulturalnej, turystycznej,
11) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalnych,
sportowych, turystycznych i promocyjnych,
12) rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi, inicjowanie i pomoc
w
kontaktach
zagranicznych
jednostek
organizacyjnych
miasta,
przedsiębiorstw, instytucji oraz jednostek kultury i oświaty,
13) organizowanie pobytu delegacji zagranicznych oraz wyjazdów za granicę
oficjalnych delegacji władz miasta,
14) prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu miasta przez osoby
fizyczne i prawne,
15) inicjowanie nowych działań mających wpływ na rozwój turystyki w Łowiczu
oraz podnoszenie jakości usług turystycznych,
16) podejmowanie działań w zakresie kreowania i prowadzenia informacji
turystycznej,
17) kreowanie wizerunku miasta poprzez organizowanie imprez promocyjnych
informujących o jego potencjale kulturalnym, turystycznym i sportowym,

18) przygotowywanie, gromadzenie i dystrybucja materiałów reklamowo –
informacyjnych promujących miasto jako miejsce atrakcyjne turystycznie,
19) prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz współdziałanie i nadzór
merytoryczny nad działalnością Łowickiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i
Rekreacji, Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego oraz kontrola
prawidłowości wykorzystania dotacji - zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
20) wnioskowanie w sprawie tworzenia, przekształcania oraz likwidacji placówek
pozostających w zakresie działania Wydziału,
21) wnioskowanie o przyznanie nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla
których organizatorem jest Gmina Miasto Łowicz na podstawie ustawy z dnia 3
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi.
2. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "WKS".
7) W załączniku nr 3 do Regulaminu organizacyjnego – Kontrola Zarządcza § 5 i § 8
otrzymuję brzmienie:
„§ 5. System kontroli zarządczej w Urzędzie tworzą: statut, strategia Miasta Łowicza,
procedury wewnętrzne, regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności pracowników, a także inne dokumenty wewnętrzne,
wyznaczające postepowania urzędu,
§ 8. Skarbnik, sekretarz, naczelnicy wydziałów oraz audytor wewnętrzny
wspomagają Burmistrza w bieżącej ocenie funkcjonowania kontroli oraz
monitorowaniu jej skuteczności”.
§ 2. Schemat organizacyjny Urzędu stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łowiczu otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
Krzysztof Jan Kaliński

