ZARZĄDZENIE Nr 201/2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec
Na podstawie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730 i 935)
zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
z dnia 4 marca 2003 r. , wprowadza się następujące zmiany:
1) § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 32. 1. Do zadań Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta należy
prowadzenie spraw związanych z:
1) rozwojem przedsiębiorczości w mieście Bolesławiec,
2) opracowywaniem programów gospodarczych, w tym wykonywanie studiów i prognoz Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego, Wieloletniego Planu Finansowego i strategii rozwoju Miasta, we współpracy
z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestorów,
3) analizowaniem i diagnozowaniem zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze
Miasta i gmin sąsiednich, powiatu i województwa,
4) gromadzeniem informacji o Mieście i przygotowywaniem materiałów promujących Miasto na
zewnątrz, we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestorów,
5) opracowywaniem i aktualizowaniem oferty inwestycyjnej Miasta oraz obsługą potencjalnych
inwestorów,
6) opracowywaniem i aktualizowaniem informacji promocyjnych na oficjalnych stronach internetowych
Miasta,
7) organizowaniem współpracy Miasta z zagranicą,
8) ewidencjonowaniem innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
9) przygotowywaniem i organizowaniem imprez promujących miasto,
10) zbieraniem informacji na temat możliwości pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej
i innych,
11) współpracą z organizacjami wspierającymi lokalną przedsiębiorczość,
z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestorów,

we

współpracy

12) współdziałanie z Punktem Informacji Turystycznej i Kulturalnej i biurami obsługi ruchu
turystycznego,
13) opracowaniem założeń, koncepcji i analiz związanych z programowaniem rozwoju miasta,
14) opracowaniem założeń i koncepcji architektonicznych i urbanistycznych związanych z wdrożeniem
strategii rozwoju i innych programów i planów związanych z programowaniem rozwoju miasta.
2) w § 32 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach Wydziału działa Referat Systemu Informacji Przestrzennej (SIP), do zadań
którego należy w szczególności:
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1) agregowanie i analizowanie danych dotyczących rozwoju miasta z wykorzystaniem Systemu
Informacji Przestrzennej, aktualizacja danych przestrzennych partnerów projektu,
2) zarządzanie i administrowanie zasobami baz danych Urzędu Miasta, nadzór i koordynowanie
rozwoju SIP w poszczególnych wydziałach, administrowanie geoportalem,
3) rozwój współpracy z jednostkami zewnętrznymi w celu wymiany lub pozyskania danych
przestrzennych, rozwój współpracy międzygminnej w dziedzinie SIP,
4) aktualizacja ortofotomapy,
5) analizy przestrzenne na zlecenie partnerów projektu,
6) przygotowanie zestawień mapowych, wydruków, formularzy zmiany i edycji danych.”;
3) Załącznik nr 1 otrzymuje nową treść w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. i podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacji Przestrzennej.

Prezydent Miasta
Piotr Roman
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Uzasadnienie
W związku z realizacja projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój
e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części
województwa dolnośląskiego” istnieje konieczność rozszerzenia zakresu zadań Wydziału Rozwoju
i Promocji Miasta, dlatego zasadne jest utworzenie odrębnego Referatu który zapewni realizacje tych
zadań także dla 9 gmin, będących partnerami projektu, wspólnie z Gmina Miejską Bolesławiec.
W dotychczasowym zakresie działania Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta mieściły się zadania opisane
w § 32 ust 1 pkt.15) i 16), tj. 15) agregowanie i analizowanie danych dotyczących rozwoju miasta
z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennej, 16) w zakresie prowadzenia Systemu Informacji
Przestrzennej (SIP) wydział jest odpowiedzialny za zarządzanie i administrowanie zasobami baz danych
Urzędu Miasta, nadzór i koordynowanie rozwoju SIP w poszczególnych wydziałach, zarządzanie
geoportalem miejskim, rozwój współpracy z jednostkami zewnętrznymi w celu wymiany lub pozyskania
danych przestrzennych, rozwój współpracy międzygminnej w dziedzinie SIP. Zadania te weszły również
w zakres działania nowo utworzonego Referatu.
Prezydent Miasta
Piotr Roman
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