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Or.0050.676.2017
(2017-104686)

ZARZĄDZENIE 676/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 19 października 2017 roku


w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad realizacji inwestycji  pn.: Rybnicki Ośrodek Geriatryczny ROGER 

Działając na podstawie:
art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875), w związku z § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika przyjętego Zarządzeniem nr 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. ze zmianami

zarządzam, co następuje

§ 1.
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. opracowania zasad realizacji inwestycji  pn. Rybnicki Ośrodek Geriatryczny ROGER, zwany dalej Zespołem, w składzie:
	Alina Rożek – pracownik Wydziału Rozwoju - Przewodnicząca Zespołu;

Marta Topór-Piórko – radca prawny;
	Daria Szymecka – pracownik Wydziału Finansów;
	Grzegorz Kopiec – pracownik Wydziału Mienia;
	Joanna Hawel  – pracownik Wydziału Polityki Społecznej.
2. W celu zasięgnięcia opinii w sprawach merytorycznych w posiedzeniu Zespołu mogą dodatkowo uczestniczyć z głosem doradczym pracownicy Urzędu Miasta Rybnika, pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta oraz zaproszeni eksperci.
3. Decyzję w sprawie zaproszenia osób, o których mowa w ust. 2, podejmuje Przewodnicząca Zespołu. 


§ 2.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
	rozpoznanie prawnych możliwości realizacji inwestycji pn.: Rybnicki Ośrodek Geriatryczny ROGER, zwanej dalej zadaniem;

opracowanie analizy ekonomicznej zadania, obejmującej w szczególności:
	przedstawienie aktualnego stanu realizacji i sposobu finansowania zadania własnego polegającego na pomocy ludziom będących w podeszłym wieku;
	sporządzenie prognozowanych przepływów pieniężnych (dochodów 
i wydatków, obejmujących również koszty funkcjonowania jednostki realizującej zadanie) w okresie przewidywanego finansowania zewnętrznego;
	analizę najkorzystniejszego sposobu finansowania zadania.
	określenie zmian organizacyjnych, niezbędnych do wykonania zadania; 
	rekomendacja najkorzystniejszego sposobu realizacji zadania, z uwzględnieniem możliwości finansowych Miasta. 

§ 3.
Zobowiązuję wszystkich członków Zespołu do:
	aktywnego i efektywnego uczestnictwa w pracach Zespołu,

rzetelnego wykonywania nałożonych obowiązków,
ścisłego współdziałania w wykonywaniu zadań określonych niniejszym zarządzeniem. 


§ 4.
Do zadań Przewodniczącej Zespołu należy w szczególności:
	koordynowanie prac Zespołu;
	przewodniczenie jego posiedzeniom; 
	określanie zadań Zespołu i jego członków;
	wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem, określonych stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

	W czasie nieobecności przewodniczącej jej obowiązki pełnić będzie wyznaczony przez nią członek Zespołu.


§ 5.
Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który po podpisaniu przez Przewodniczącego posiedzenia przekazywany jest niezwłocznie do wiadomości Prezydentowi Miasta. 

§ 6.
Zobowiązuję Przewodniczącą Zespołu do niezwłocznego przekazania Prezydentowi Miasta harmonogramu działań Zespołu.  

§ 7.
Zobowiązuję Zespół do Spraw Nadzoru Właścicielskiego Spółek Komunalnych Miasta Rybnika do zaopiniowania koncepcji realizacji zadania, jeżeli będzie ona rekomendowana 
w formie spółki celowej. 


§ 8.
Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu prowadzi Wydział Rozwoju. 


§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

