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Or.0050.430.2017
(2017-60279)
ZARZĄDZENIE 430/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 3 lipca 2017 r.


w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji oraz komunikacji społecznej.

Działając na podstawie:
art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), 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.
	Powołuję Zespół do spraw rewitalizacji oraz komunikacji społecznej w celu realizacji przez Miasto Rybnik zadań z zakresu rewitalizacji oraz komunikacji społecznej w składzie:

	Marcin Stach – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji – Przewodniczący Zespołu, 

Hanna Lach - Musioł – p. o. Kierownik Biura Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej, Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
Paulina Dróżdzel – Podinspektor w Biurze Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej,
Maria Stachowicz-Polak – Ekspert ds. edukacji regionalnej,
	Barbara Kazana – Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku,
	Robert Długosz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku,

zwany dalej Zespołem.
	Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego. 
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)  zwoływanie posiedzeń Zespołu,
2)  bieżące przedstawianie Prezydentowi Miasta informacji o zrealizowanych działaniach.
5. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
6. Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Zespołu dodatkowe osoby, w tym   naczelników innych wydziałów oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika lub innych organizacji, a także ekspertów zewnętrznych, których wiedza                            i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.



§ 2.
Główne zadania Zespołu:
	koordynacja projektu p.n. „Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020,
	nadzór nad procesem rewitalizacji w mieście Rybniku,

monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z rewitalizacją,
współpraca z jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w obszarze rewitalizacji, a także współpraca z administracją rządową i samorządową oraz innymi podmiotami realizującymi  na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa,
	koordynacja prawidłowego przebiegu informacji, 
wykonywanie zadań na obszarach rewitalizacji,
opiniowanie programu edukacji regionalnej.

§ 3.
Dysponentem projektu p.n. „Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 jest Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej podległe Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Rewitalizacji – panu Marcinowi Stach.

§4.
Tracą moc Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 521/2016 oraz 522/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

§ 5.
Obsługę administracyjną Zespołu prowadzi Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej. 

§ 6.
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.






