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Or.0050.541.2017
(2017-82647)

ZARZĄDZENIE 541/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika

Działając na podstawie: 
art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.                  z 2016 r., poz. 446 ze zmianami)

zarządzam, co następuje
§ 1.
W Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rybnika Nr 755/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku 
w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika wprowadza się następujące zmiany:
	 § 1 cz. I ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
	Wydział Architektury

Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Wydział Mienia
Biuro Obsługi Inwestora, 
sprawuje zwierzchnictwo wobec Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz  pełni nadzór właścicielski nad spółkami, w których miasto posiada udziały lub akcje, za wyjątkiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz spółki „HOSSA” 
sp. z o.o.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pełni zastępstwo za Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Janusza Kopera w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy oraz za Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.”
	W § 1 cz. II:

	ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pełnienie zastępstwa za Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.”



	dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Pełnienie zastępstwa za Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji podczas jednoczesnej nieobecności w pracy spowodowanej wyjazdem służbowym, chorobą, urlopem lub inną okolicznością Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji.”
	W § 1 cz. III:

	ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Pełnienie zastępstwa za Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Wojciecha Świerkosza 
w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności 
w pracy.”
	 skreśla się ust. 6.

	W § 1 cz. IV:

	ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pełnienie zastępstwa za Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Piotra Masłowskiego 
w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności 
w pracy.”

	 skreśla się ust. 4.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


