
ZARZĄDZENIE Nr  0050.72.2021 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 11 maja 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu funkcjonowania Biura Prawnego Urzędu Miasta 

Kościerzyna,  zatwierdzenia podziału zadań pomiędzy radcami prawnymi oraz wyznaczenia 

koordynatora pomocy prawnej świadczonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna 

Na podstawie art.  33 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  ( tekst jedn. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), § 46 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kościerzyna 

ustalonego zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 0050.203.2018  z dnia 31 grudnia 2018 r., art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 75 ze zm.),   

zarządzam, co następuje:  

§ 1. 1. Ustalam następujący harmonogram pracy radców prawnych i pracowników Biura Prawnego 

Urzędu Miasta Kościerzyna: 

Poniedziałek. 

8.00 – 15.30 Anna Kroll-Świderska. 

8.00 – 12.00 Paweł Grochal. 

7.30 – 12.30 Małgorzata Cierocka. 

Wtorek.  

8.00 – 12.00 Anna Kroll-Świderska. 

8.00 – 15.30 Paweł Grochal.  

7.30 – 12.30 Małgorzata Cierocka. 

Środa.  

8.00 – 14.00 Anna Kroll-Świderska. 

7.30 – 12.30 Małgorzata Cierocka. 

Czwartek. 

8.00 – 14.00 Anna Kroll-Świderska. 

8.00 – 13.00 Paweł Grochal.  

7.30 – 12.30 Małgorzata Cierocka. 

Piątek.  

8.00 – 15.30 Paweł Grochal.  

2. Dopuszczam indywidualne korekty lub odstępstwa od powyższego harmonogramu, uzgadniane  

z Sekretarzem Miasta Kościerzyna, w przypadkach: 

a) urlopów i innych usprawiedliwionych dni nieobecności w pracy,  

b) kolizji z innymi obowiązkami radców prawnych wynikającymi z wykonywania przez nich zawodu 

radcy prawnego.  

§ 2. 1. Zatwierdzam następujący podział zadań pomiędzy radcami prawnymi Biura Prawnego: 

a) Paweł Grochal:  

- obsługa następujących wydziałów i samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i jednostek: 

 Wydział Rozwoju i Promocji,  

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami,  

 Wydział Infrastruktury i Środowiska,  

 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  

 Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii. 

- obsługa prawna spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad miejskimi spółkami komunalnymi,  

 



 

b) Anna Kroll-Świderska:  

- obsługa następujących wydziałów Urzędu Miasta: 

 Wydział Organizacyjny,  

 Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych,  

 Wydział Finansowy, w tym sprawy, a) dochodzenia i windykacji cywilnoprawnych należności 

finansowych, b) w których Gmina Miejska Kościerzyna występuje jako spadkobierca oraz 

sprawy wynikających z tego roszczeń, 

 Urząd Stanu Cywilnego, 

 Straż Miejska,  

- obsługa następujących jednostek: 

 Biuro Obsługi Placówek Oświatowych wraz z obsługiwanymi jednostkami organizacyjnymi,  

 Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  

- obsługa samodzielnych stanowisk: 

 Audytor Wewnętrzny,  

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  

 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 

2. Przez obsługę wydziałów i stanowisk, o której mowa w ust. 1, rozumie się kompleksową obsługę 

prawną wszystkich spraw i problemów związanych z danym wydziałem, jednostką, stanowiskiem, 

włącznie z akceptacją pod względem formalno-prawnym projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń 

Burmistrza.  

3. W sprawach pilnych lub wymagających bieżącego zastępstwa czynności podejmuje obecny radca      

    prawny bez względu na powyższy podział. W sytuacjach wątpliwych lub spornych przydziału danej    

    sprawy radcy prawnemu dokonuje Burmistrz Miasta.  

4. Radca jest wyłączony od prowadzenia konkretnej sprawy w przypadku, gdy się z niej wyłącza  

     z uwagi na konflikt interesów. W takim wypadku sprawę prowadzi inny radca.  

5.  Radcowie biorą  udział w sesjach Rady Miasta naprzemiennie.  

§ 3. Powierzam koordynację pomocy prawnej świadczonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna –    

     Kierownikowi Biura Prawnego: radcy prawnemu Pawłowi Grochalowi.  

§  4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2021 r. 

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 0050.148.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 

harmonogramu funkcjonowania Biura Prawnego Urzędu Miasta Kościerzyna,  zatwierdzenia 

podziału zadań pomiędzy radcami prawnymi oraz wyznaczenia koordynatora pomocy prawnej 

świadczonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 

Michał Majewski 


