
Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego

ZADANIA MERYTORYCZNE 

REALIZOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE DZIAŁY: 

1. Do zadań Działu Administracji i Obsługi należy:  

1) prowadzenie spraw kadrowych,

2) obsługa administracyjna, 

3) prowadzenie sekretariatu, zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji,

4) organizacja i nadzór nad zabezpieczeniem mienia DOK,

5) prowadzenie archiwum DOK,

6) nadzór  nad  przestrzeganiem  w  DOK  zasad  bezpieczeństwa  pożarowego  i  bhp  oraz 

prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

7) zaopatrywanie wszystkich działów DOK w sprzęt, wyposażenie i materiały biurowe,

8) planowanie i nadzór nad prowadzonymi w DOK remontami i inwestycjami,

9) pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje,

10) prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,

11) zapewnienie ładu i porządku w obiektach i na terenie posesji DOK,

12) nadzór nad stanem technicznym obiektów, wykonywanie bieżących napraw,

13) obsługa techniczna imprez realizowanych w obiektach DOK,

14) przygotowywanie infrastruktury technicznej i obsługa techniczna imprez plenerowych,

15) gospodarowanie środkami transportu,

16) nadzór nad eksploatacją i dbałość o stan urządzeń technicznych,

17) realizacja zadań związanych z wynajmem słupów ogłoszeniowych. 

2. Do zadań Działu Organizacji Imprez należy:   

1) realizacja wszelkich zadań merytorycznych zawartych w Statucie DOK-u, 

2) programowanie, organizacja i realizacja imprez kulturalnych, 

3) organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej i oświatowej w zakresie upowszechniania 

kultury,

4) organizowanie  działalności  Amatorskiego  Ruchu  Artystycznego  oraz  sprawowanie  opieki 

merytorycznej nad tą działalnością,

5)  wypracowywanie dochodów DOK, pozyskiwanie środków zewnętrznych i sponsorów,

6)  przygotowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych planów pracy,

7)  planowanie działalności merytorycznej DOK przy ścisłym współdziałaniu z Dyrektorem, 

8)  opracowywanie materiałów informacyjnych dla potrzeb Dyrektora DOK,

9)  opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi DOK preliminarzy i kalkulacji organizowanych  

imprez,

10)  wspieranie inicjatyw kulturalnych,
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11)  prowadzenie dokumentacji i jej archiwizacji z działalności DOK,

12)  angażowanie się w pracę na rzecz planowania i prognozowanie rozwoju DOK oraz realizację  

polityki i strategii miasta w zakresie kultury,

13) przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
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