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ZARZĄDZENIE NR 543/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ochrony zieleni na terenie miasta Rybnika

Działając na podstawie:
art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w związku z § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika przyjętego Zarządzeniem nr 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 r. (ze zm.) 

zarządzam, co następuje

§ 1.
Powołuję Zespół Zadaniowy ds. ochrony zieleni na terenie miasta Rybnika, zwany dalej Zespołem, w składzie:
	Joanna Kotynia-Gnot – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku – Przewodniczący Zespołu;
	Adam Widenka – pracownik Działu Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni Miejskiej 
w Rybniku;
	Wojciech Czerwiński – pracownik Działu Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku;
	Małgorzata Drożdż – pracownik Wydziału Ekologii Referatu Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miasta Rybnika.

	W zależności od bieżących potrzeb w posiedzeniu Zespołu mogą także uczestniczyć niewymienieni w ust. 1 pracownicy Urzędu Miasta Rybnika bądź pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta. 
	Decyzję w sprawie zaproszenia osób, o których mowa w ust. 2, podejmuje Przewodniczący Zespołu. 

§ 2.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
	zajmowanie stanowisk na temat planowanych inwestycji realizowanych przez Miasto Rybnik w kwestii dotyczącej wyboru technologii umożliwiającej wyeliminowanie kolizji inwestycji z istniejącą zielenią, a także doboru zieleni oraz elementów małej architektury do nowotworzonego obszaru zieleni (parku, skweru, zieleńca itp.);
	wydawanie opinii na temat opracowywanych dokumentacji technicznych robót budowlanych w kontekście uwzględnienia między innymi stanowisk, o których mowa w pkt 1;

	formułowanie wytycznych co do sposobu prowadzenia robót budowlanych w zakresie ochrony drzew i zieleni niskiej.

§ 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 Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
	koordynowanie prac Zespołu;
	przewodniczenie jego posiedzeniom; 

określanie zadań Zespołu i jego członków.
	W czasie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełnić będzie wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 5.
Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę do przygotowania w formie pisemnej stanowiska, opinii bądź wytycznych, podpisanych przez Przewodniczącego Zespołu.
§ 6.
Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu prowadzi Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


