
Do zadań i  kompetencji Wydziału Promocji i  Komunikacji Społecznej należy w szczególności: 

1) realizacja zadań dotyczących promocji i rozwoju Miasta: 

a) współpraca i koordynacja działań z samorządowymi instytucjami kultury i z Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 

b)  prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury, 

c) promocji walorów i możliwości rozwojowych miasta we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, międzynarodowymi i miastami partnerskimi; 

d) koordynacja uzgodnień i przygotowanie gminnego kalendarza wydarzeń kulturalnych, 

turystycznych, sportowych i uroczystości patriotyczno-religijnych, 

e) aktualizacja zakładek tematycznych na stronie internetowej - zakładki główne i tematyczne 

 (organizacje pozarządowe, sport, kultura),  

f) redagowanie strony internetowej Urzędu www.swiebodzice.pl, - zakładka aktualności,  

g) archiwizacja strony internetowej 

h) poszukiwanie i inspirowanie nowych kierunków, form i metod promocji miasta; 

i) współpraca z mediami i podejmowanie działań w tym zakresie; udostępnianie informacji 

publicznej dziennikarzom, w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji 

publicznej, 

j) nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami 

promocji i turystyki w kraju i zagranicą; 

k) przygotowywanie i uzupełnienie zestawu narzędzi promocyjnych w postaci druków 

i wydawnictw, wystaw, strony internetowej, gadżetów promocyjnych; 

l) koordynowanie wszelkich działań promocyjnych pozostałych komórek organizacyjnych 

Urzędu i jednostek organizacyjnych; 

m) inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie kontaktów w ramach współpracy zagranicznej; 

n) organizacja spotkań, wizyt krajowych i zagranicznych na terenie miasta; 

o) organizacja imprez promocyjnych w mieście i poza granicami; 

p)  organizacja uroczystych obchodów świąt państwowych oraz imprez państwowych dla 

mieszkańców miasta; 

q)  poszukiwanie informacji o wszelkich programach umożliwiających pozyskiwanie 

środków zewnętrznych finansowych na realizację zadań z zakresu promocji, edukacji 

i kultury oraz przygotowywanie wniosków aplikacyjnych; 

r)  koordynowanie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi organizowanie 

szkoleń i spotkań; 

s)  przygotowanie rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i 

realizacja form współpracy z organizacjami pozarządowymi określonych w Programie 

Współpracy; 

t)  ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań własnych miasta przez 

organizację, przygotowywanie umów na realizację zadań przez organizację, dokonywanie 

kontroli i oceny realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym; udzielanie 

informacji i pomocy organizacjom pozarządowym odnośnie obowiązujących aktów 

prawnych; 

u) aktualizowanie wykazu danych organizacji pozarządowych, prowadzenie na bieżąco 

podstrony internetowej "Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi" 

v) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w szczególności w 

zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów w celu pozyskiwania środków na 

przedsięwzięcia służące mieszkańcom gminy, 

w) współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

x) ustalanie wspólnie z Wydziałem merytorycznym kierunków i skali rozwoju w zakresie 

i turystki miasta;, stymulowanie działań umożliwiających osiągnięcie preferowanych 

kierunków rozwoju w zakresie promocji i turystyki miasta, 

y) inicjowanie i współuczestniczenie w organizacji targów i giełd turystycznych, 



z) propagowanie ofert firm konsultingowych, instytucji finansowych, krajowych oraz 

zagranicznych służących rozwojowi promocji i turystyki miasta, inicjowanie działalności 

informacyjnych i doradczych służących rozwojowi turystyki miasta; 

aa) współpraca z wydziałami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnym w zakresie 

przygotowywania ofert promocyjnych miasta, koordynowanie działań innych jednostek 

organizacyjnych podporządkowanych Radzie w zakresie promocji miasta, prowadzenie 

spraw związanych z przygotowaniem i realizacją uchwał Rady o współpracy z innymi 

gminami, regionami i krajami w zakresie rozwoju turystyki oraz promocji i współpracy 

zagranicznej; 

bb)  prowadzenie działalności na rzecz edukacji europejskiej. 

 


