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Or.0050.11.2019
(2018-138653)

ZARZĄDZENIE 11/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "ALT/BAU - Alternative Building Activation Units" realizowanego  w ramach programu URBACT - Sieć Transferu.

Działając na podstawie:
	art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), 

	§ 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika przyjętego Zarządzeniem nr 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 r. (ze zmianami)


zarządzam, co następuje

§ 1.
	Powołuję Zespół Zadaniowy stanowiący wsparcie merytoryczne w realizacji zadań wynikających z uczestnictwa Miasta Rybnika w projekcie  pn. "ALT/BAU - Alternative Building Activation Units"  w składzie:

	Pan Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, Przewodniczący Zespołu,

Pan Artur Gliwicki - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
Pan Mateusz Motyka - Naczelnik Wydziału Rozwoju, 
	Pan Szymon Kiełkowski - Wydział Rozwoju,
Pan Patryk Gogolok - Wydział Rewitalizacji i Analiz,
Pani Ewelina Włoch - Wydział Rozwoju,
zwany dalej Zespołem.
	Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
	W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
	Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

	zwoływanie posiedzeń Zespołu,

bieżące przedstawianie Prezydentowi Miasta informacji o zrealizowanych działaniach,
	koordynacja prawidłowego przebiegu informacji na temat realizacji projektu,
	identyfikowanie i monitorowanie problemów związanych z realizacją projektu.
	Przewodniczący Zespołu 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.
Głównym zadaniem Zespołu jest realizacja działań w ramach projektu pn. "ALT/BAU - Alternative Building Activation Units", a w szczególności:
	merytoryczne wsparcie w realizacji zadań wynikających z uczestnictwa Miasta Rybnika w projekcie w zakresie zgodnym z kompetencjami poszczególnych wydziałów Urzędu;

uczestnictwo w spotkaniach Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT;
opiniowanie wniosków oraz dokumentów, które powstaną w trakcie realizacji projektu, a także będących końcowym rezultatem uczestnictwa w projekcie.

§ 3.
Dysponentem budżetu projektu ustanawiam Pana Mateusza Motykę - Naczelnika Wydziału Rozwoju.
§ 4.
Obsługę administracyjną projektu prowadzi Wydział Rozwoju.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



