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Or.0050.378.2018
(2018-56898)


ZARZĄDZENIE  378/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia                           25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika


Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami)
	
zarządzam, co następuje

§ 1.
W Zarządzeniu 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
	W § 12 punkt 34) otrzymuje brzmienie:

„34) Inspektor Ochrony Danych  - symbol IOD”
	§ 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.
W Urzędzie Miasta zostały utworzone i funkcjonują następujące stanowiska kierownicze:
	Urząd Stanu Cywilnego – kierownik i dwóch zastępców kierownika

Wydział Administracyjny – naczelnik
	Referat Ogólny – kierowany przez naczelnika wydziału
	Referat Gospodarczy – kierownik, który zastępuje naczelnika w czasie jego nieobecności
	Referat Kancelaria – kierownik

	Wydział Architektury – naczelnik   

	Referat Planowania Przestrzennego – kierowany przez naczelnika wydziału
	Referat Budownictwa – zastępca naczelnika wydziału
	Miejski Konserwator Zabytków – miejski konserwator zabytków
	Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej – naczelnik, który pełni obowiązki   

     audytora wewnętrznego
      5) Wydział Dróg – naczelnik
	Referat Inwestycji Drogowych – kierowany przez naczelnika wydziału

Referat Eksploatacji Dróg – kierownik 
Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem – kierownik
Referat Budowy Drogi Regionalnej – kierownik, który zastępuje naczelnika 
w czasie jego  nieobecności
     6) Wydział Edukacji  – naczelnik
	Referat Ogólny – kierownik
	Referat Analiz i Planowania – kierownik, który zastępuje naczelnika 
w czasie jego  nieobecności
	Referat Projektów Edukacyjnych – kierownik

	Wydział Ekologii – naczelnik

	Referat Ochrony Środowiska – kierownik, który zastępuje naczelnika w czasie jego  nieobecności
	Referat Rolnictwa i Leśnictwa – kierowany przez naczelnika wydziału 
	Geolog Powiatowy – geolog powiatowy

Główny Specjalista – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa	
	Wydział Finansów – Zastępca Skarbnika Miasta
	Wydział Geodezji i Kartografii – naczelnik, który pełni obowiązki geodety powiatowego

	Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – kierowany przez naczelnika wydziału
	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kierownik, który zastępuje naczelnika w czasie jego nieobecności

	Wydział Gospodarki Komunalnej – naczelnik i zastępca naczelnika
	Wydział Informatyki – naczelnik

	Referat Ogólny – kierowany przez naczelnika wydziału

Referat Zarządzania Systemem TI – zastępca naczelnika
Referat Systemów Informacji Przestrzennej – kierownik
Referat Infrastruktury Teleinformatycznej – kierownik
Referat Integracji Systemów – kierownik
	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji – naczelnik

	Referat Przygotowania Inwestycji i Rozliczeń – kierowany przez naczelnika wydziału
	Referat Infrastruktury – zastępca naczelnika

	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac – naczelnik

Wydział Komunikacji – naczelnik
	Referat Transportu – kierownik
	Referat Praw Jazdy – kierownik
	Referat Rejestracji Pojazdów – kierownik, który zastępuje naczelnika w czasie jego nieobecności

	Wydział Księgowości – naczelnik

	Referat Dochodów i Windykacji – kierowany przez naczelnika wydziału

Referat Wydatków i Rozliczeń – zastępca naczelnika
	Wydział Mienia – naczelnik

a) Referat Gospodarki Nieruchomościami – kierowany przez naczelnika wydziału
b)  Referat Ewidencji Mienia – zastępca naczelnika	
	Wydział Organizacyjny – naczelnik

Wydział Podatków – naczelnik
	Referat Wymiaru Podatków – kierownik, który zastępuje naczelnika w czasie jego nieobecności
	Referat Rachunkowości Podatkowej – kierownik
	Referat Egzekucji Administracyjnej – kierownik

	Wydział Polityki Społecznej – naczelnik

	Referat Organizacji Pozarządowych i Sportu – kierowany przez naczelnika wydziału
	Referat Spraw Społecznych – kierownik, który zastępuje naczelnika w czasie jego nieobecności

	Wydział Promocji – naczelnik i zastępca naczelnika

Wydział Rewitalizacji i Analiz – naczelnik
a) Referat Rewitalizacji – kierownik, który zastępuje naczelnika w czasie jego nieobecności
b) Referat Analiz - kierowany przez naczelnika wydziału
	Wydział Rozwoju – naczelnik  i zastępca naczelnika
	Wydział Spraw Obywatelskich – naczelnik

	Referat Ogólny – kierowany przez naczelnika wydziału
	Referat Dowodów Osobistych – kierownik, który zastępuje naczelnika 
w czasie jego nieobecności
	Referat Ewidencji Ludności – kierownik

	Wydział Zamówień Publicznych – naczelnik
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – naczelnik, który pełni obowiązki pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – kierowany przez naczelnika wydziału

Referat Ochrony Informacji Niejawnych – kierownik, który zastępuje naczelnika w czasie jego nieobecności
	Biuro Działalności Gospodarczej – kierownik biura

Biuro Kultury – kierownik biura
	Biuro Obsługi Rady – kierownik biura
	Biuro Prasowe – kierowane przez Rzecznika Prasowego
Biuro Radców Prawnych – w zakresie spraw organizacyjnych – koordynator
Biuro Skarbnika Miasta – kierowane przez Skarbnika Miasta
Miejska Pracownia Urbanistyczna - kierownik
	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – zaszeregowany jako naczelnik wydziału
	Inspektor Ochrony Danych  - inspektor ochrony danych.”  

3. § 48 otrzymuje brzmienie:
	„§ 48.
Do zadań INSPEKTORA OCHRONY DANYCH należy koordynowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji                        w Urzędzie.”
§ 2.
Do czasu podpisania przez Prezydenta Miasta Rybnika zarządzenia wprowadzającego nowy Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika Miejski Konserwator Zabytków i Inspektor Ochrony Danych są zaszeregowani jako główni specjaliści.

§3.
Schemat organizacyjny Urzędu, będący załącznikiem do Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.                
 




