
 
ZARZĄDZENIE Nr 482/20 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE  

z dnia 28 wrze śnia 2020 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mysłowice stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia Nr 486/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia 

w Urzędzie Miasta Mysłowice Regulaminu Organizacyjnego.   

 

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713)  zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mysłowice stanowiącym załącznik do  Zarządzenia  

Nr 486/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia  

w Urzędzie Miasta Mysłowice Regulaminu Organizacyjnego, z późn.zm. wprowadza się następujące 

zmiany: 

W rozdziale II. Organizacja i struktura Urz ędu:   

1. w  §  17 dodaje si ę pkt 28, który otrzymuje brzmienie: 

„Pełnomocnik ds. energetycznych symbol akt PE”.  

W rozdziale IV. Podstawowe zadania komórek organiza cyjnych Urz ędu Miasta: 

2. w  §  56: 

1) pkt 1 ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Naczelnik”, 

2) w pkt 2 skreśla się ppkt od nr 31 do nr 39. 

3. po  § 72 wprowadzi ć § 73, który otrzymuje brzmienie:  

„§ 73 Pełnomocnik ds. energetycznych (PE)  

1. Struktura organizacyjna: 

1) Samodzielne stanowisko podległe Prezydentowi Miasta  

2. Zakres działania: 

1) Przygotowywanie i opracowanie projektów, programów i planów rozwoju miejskich sieci 

ciepłowniczych i energetycznych oraz zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla obszaru Miasta lub jego części w przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie 

zapewniają pełnego zaopatrzenia. 

2) Wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej jednostek 

organizacyjnych urzędu Miasta ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Efektywności 

Energetycznej. 

3) Organizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów zakupu nośników energii na 

potrzeby jednostek organizacyjnych urzędu Miasta. 

4) Opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie dla 

inwestycji gminnych. 

5) Monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń zaopatrzenia Miasta Mysłowice w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe oraz dla oceny spójności planów rozwojowych 



przedsiębiorstw energetycznych z założeniami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe. 

6) Pomoc w przygotowywaniu lub opiniowanie wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych 

w częściach dotyczących spraw energetycznych. 

7) Opiniowanie planów termomodernizacji i uciepłownienia obiektów gminnych. 

8) Gromadzenie danych o gospodarowaniu energią na terenie Miasta. 

9) Propagowanie działań ProEnergetycznych, skierowanych do użytkowników obiektów 

komunalnych i mieszkańców gminy, w tym: 

a) doradztwo energetyczne dla zarządzających miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz 

mieszkańców, 

b) kreowanie działań energooszczędnych w miejskich jednostkach organizacyjnych, 

c) propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta, 

wdrażanie działań na rzecz zmniejszenia emisji CO2, 

d) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne 

gospodarowanie energią, mediami , 

e) użytkowanie i zarządzanie energią oraz udział w programach finansowanych z funduszy 

europejskich i krajowych związanych z zakresem działań komórki”.  

II. W rozdziale V. Zasady opracowywania projektów a któw prawnych wydawanych przez Rad ę 

Miasta i Prezydenta Miasta  nada ć kolejno numeracj ę rozpoczynaj ąc od paragrafu 74 do ko ńca.  

§ 2 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 486/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 15 listopada 2019r.  

z późn.zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta do zapoznania się ze zmianami w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu Miasta Mysłowice. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac a nadzór nad 

jego wykonaniem II Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jego podpisania i podania do publicznej 

wiadomości pracownikom Urzędu za pośrednictwem aplikacji Intranet.  

 

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE  

(-) wz. Wojciech CHMIEL  

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  

 

 

Otrzymują:  

1. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu  

2. OR a/a 


