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ZARZĄDZENIE NR 97/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Rybnickiego Centrum na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Działając na podstawie:
	art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zmianą) oraz art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), 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., 

w wykonaniu załącznika do uchwały nr 428/XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+ (Cel strategiczny C.3 Włączyć społecznie 
i wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, Program C.3.2. Rybnickie Centrum na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję Zespół do spraw opracowania koncepcji utworzenia Rybnickiego Centrum 
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zwany w dalszej części „Zespołem”, 
w następującym składzie osobowym:

	Piotr Masłowski

	Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, Przewodniczący Zespołu,

	Żaneta Piechoczek 

	przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zespołu,

	Mirosław Górka

	przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku,

	Jerzy Lazar

	przedstawiciel Rady Miasta Rybnika,

	Mariusz Węglorz

	przedstawiciel Rady Miasta Rybnika,

	Lidia Moc

	Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w Rybniku, 

	Jarosław Tobiasz

	V-ce Prezes Stowarzyszenia „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.


§ 2.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie koncepcji utworzenia Rybnickiego Centrum 
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zwanego w dalszej części „Centrum”, uwzględniającej zasady organizacyjne funkcjonowania Centrum, wskazanie odpowiedniego budynku/-ów oraz opracowanie preliminarza kosztów przedsięwzięcia.

§ 3.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
	W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego.
	Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
	koordynacja działań, związanych z opracowaniem koncepcji utworzenia Centrum, 
	inicjowanie i organizowanie prac Zespołu,

ustalanie przedmiotu i terminów posiedzeń Zespołu,
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu,
określenie zadań oraz terminów ich realizacji, 
	monitorowanie i rozwiązywanie problemów, pojawiających się w trakcie opracowywania koncepcji utworzenia Centrum,
	bieżące przedstawianie Prezydentowi Miasta informacji o etapie realizacji zadań.
	Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, a zwołuje je Przewodniczący Zespołu. 

Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
	Przewodniczący Zespołu może zapraszać imiennie do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego składu (ekspertów z głosem doradczym), których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu. 
	Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 6, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.


§ 4.
Obsługę administracyjno-techniczną i organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika.

§ 5.
Realizację zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Wydział Polityki Społecznej.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


