z ARZ4DZBNIE NR OA. 120 .2.2021
BURNTISTRZA MIASTA KOI,A
z dtia25 stycznia 2021 roku
zmieniaj4ce zarz4tlzenie nr OA.0050.159.2019 w sprawie nadania
Regularninu Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Kole

Napodstawieart.33ust.2iusl3wzwi4zkuzaft. 1laust.3ustawyzdnia8marca1990r.
nn) zarz4dza sig, co nastgpuje:

o samorz4dzie gminnym (t.j. Dz.U. 22020 t. poz.713 ze

$ 1. W

zarz4dzeniu

w sprawie nadania

Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego

w l(ole

wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany:
l) po $ 4 ust. 2 dodaje sig pkt I 8 w brzmieniu: ,,1(oordynator ds. clostgpnoSci (l(D)";
2) po $ l4 ust. 2 dodaje sig pkt 5 w brzrnieniu: ,,I(oordynatora ds. dostgpno6ci";

3)

dodaje sig $ 31c
w szczeg6lnoSci:

w

brzemieniu: ,,Do zadafi Koorclynatora ds. tlostgpnoSci nalely

a) wsparcie os6b ze szczeg6lnyuri potrzebami w dostgpie do (wiadczonych us.lug;
b) przygotowanie i hoordynacja ',,,rdrozenia planu dzialania na rzecz popruwy zapewnienia
ze szczegslnymi potrzebami, zgodnie z minimalnyrni wyrnaganiami
sluz4cymi zapewnietriu dostgpnoSci, okreslonynii w aft. 6 ustawy z clnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostgpnoSci osoll,)ul ze szczegohrymi potrzebarni;
rnonitorowanie dzialah-roSci jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania clostgpnosci
osobom ze szczeg6htyrn i potrzebarni;
przedstawianie Burtristrzowi Miasta I(otra biez4cych inforrnacji o podejurowanych dzialaniach
z zal<resu realizowanych zadafi;
wyl<onywatrie innych zadai na pclecenie lub z upowa2nienia Burrristrza Miasta l(ola."
$4ust.2pktl4otrzymujebrzmienie: ,,Gl6wnyspecjalistads. l<ontrori (KZ);
Q 30 zdanie piet'wsze otrzymuje brzrnienie: ,,Do podstawowych zaclari Gt6wnego specjalisty
ds. l<ontroli nale?y w szczeg6lnoici:"
dostgpnoSci osobotrr

c)
d)
e)

4)
5)

$ 2. Znrienia sig zal4czrtik do Regulamiru Organizacyjnego Urzgdu Miejsl<iego w Kole wprowadzony

zarz4dzeniem

nr 04.0050.219.2019 Burmistrza Miasta l(ola

z

dria 27 grudnia 2019 r., kt6ry

otrzyrnu je brzmienie zgodnie z tre(ciE za*qcznil<a do ninie.iszego zarz4dzeria.
$ 3. Wykonanie zarz4dzenia powierza sie Sel<retarzowi Miasta I(ola.
$ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z

dnien podpisania.

BU
Krzysz

Zalacznik do Rceulantinu Organizacyjnego Urzedu N4iejskiego rv Kole u,prou,adzonego
zarz,adz-enicm nr OA.120.2.2021 Burmistrza Miasta Kola z dnia 25 sn,cznia 2021 r

Schemat organizacyjny urzgdu Miejskiego w Kole, 62-600 Kolo ul. stary Rynek
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