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ZARZĄDZENIE NR 244/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika


Działając na podstawie:
art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506)

zarządzam, co następuje
§ 1.
Ustalam następującą strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Rybnika:
I. PREZYDENT MIASTA – PIOTR KUCZERA
1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez następujące jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
	Wydział Analiz
	Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
	Wydział Zamówień Publicznych

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
	Biuro Inspektora Ochrony Danych
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego
	Biuro Obsługi Rady

Biuro Prasowe
Biuro Radców Prawnych.

2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez:
	Sekretarza Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:

	Wydział Administracyjny 

Wydział Informatyki
Wydział Kadr, Szkoleń i Płac
	Wydział Organizacyjny,
b) Skarbnika Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
	Wydział Finansów

Wydział Księgowości
Wydział Podatków 
	Biuro Skarbnika Miasta,
c) Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
	Wydział Architektury

Wydział Geodezji i Kartografii
	Wydział Inwestycji
	Wydział Mienia
	Miejską Pracownię Urbanistyczną,

sprawuje zwierzchnictwo wobec Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pełni zastępstwo                       za Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Janusza Kopera w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.
3. Sprawowanie zwierzchnictwa wobec służb, inspekcji i straży:
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	Komenda Miejska Policji.

4. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez Straż Miejską.

II. ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA – JANUSZ KOPER

	Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:

	Wydział Dróg 

Wydział Ekologii
Wydział Gospodarki Komunalnej
	Wydział Komunikacji.
2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:  
1)       Rybnickie Służby Komunalne
2)       Zarząd Transportu Zbiorowego.
3. Wykonywanie praw udziałowych Miasta Rybnika w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku, poprzez udział w Zgromadzeniach Wspólników                    oraz wykonywanie prawa głosu, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa. 
Reprezentacja Miasta w kontaktach merytorycznych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., w zakresie związanym z przedmiotem działalności spółki, polegającej w szczególności               na:
	współpracy ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
	koordynowaniu spójności działalności spółki z planami rozwojowymi Miasta.

Współpraca z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w sposób i w zakresie umożliwiającym  efektywną realizację przez Miasto zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego.
4. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 
w Rybniku” (MAO).
5. Pełnienie zastępstwa za Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.
III. ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA – PIOTR MASŁOWSKI
1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
	Wydział Polityki Społecznej

Wydział Rozwoju 
	Wydział Spraw Mieszkaniowych
	Biuro Działalności Gospodarczej.
2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
	Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku
Dom Dziecka w Rybniku
	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Przystań w Rybniku
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku
	Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo 
im. Jana Pawła II w Rybniku.
	Nadzór nad realizacją porozumienia dotyczącego działalności Powiatowego Rzecznika Ochrony Konsumentów oraz sprawowanie zwierzchnictwa wobec Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku.
	Wykonywanie praw udziałowych Miasta Rybnika w spółce „HOSSA” Sp. z o.o., poprzez udział 
w Zgromadzeniach Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.

Reprezentacja Miasta w kontaktach merytorycznych z „HOSSA” Sp. z o.o. w zakresie związanym z przedmiotem działalności spółki, polegających w szczególności na:
	współpracy ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
	koordynowaniu spójności działalności spółki z planami rozwojowymi Miasta.

Współpraca z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w sposób i w zakresie umożliwiającym efektywną realizację przez Miasto zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego.
	Pełnienie zastępstwa za Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Wojciecha Świerkosza w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.

IV. ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA – WOJCIECH ŚWIERKOSZ
1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
	Urząd Stanu Cywilnego
	Wydział Edukacji
	Wydział Kultury

Wydział Promocji
	Wydział Spraw Obywatelskich
2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
	jednostki oświatowe

Miejski Żłobek Wesoła Rybka w Rybniku
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
	Zarząd Zieleni Miejskiej
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku
Teatr Ziemi Rybnickiej
Muzeum w Rybniku
Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach 
Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach
Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach
	Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu.
3. Pełnienie zastępstwa za Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Piotra Masłowskiego w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.


§ 2.
Do zadań każdego z Zastępców Prezydenta Miasta oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:
wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta w granicach upoważnienia oraz nadzorowanie wydawania takich decyzji przez podległych pracowników, posiadających upoważnienia Prezydenta Miasta,
	zapewnianie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań                     przez nadzorowane jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu,
organizowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Rady Miasta, jej komisji i Prezydenta Miasta,
podejmowanie czynności w celu skutecznego wykonywania przydzielonych zadań, 
efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta 
i składnikami mienia komunalnego,
przyjmowanie i podpisywanie korespondencji w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Prezydenta Miasta,
	przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i realizacja budżetu w zakresie wynikającym 
z podziału zadań,
	sprawowanie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu 
i podległymi jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie pozyskiwania, wydatkowania                     i rozliczania środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych,
opracowywanie i udostępnianie Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Wydział Rozwoju oraz Skarbnikowi Miasta materiałów i informacji w zakresie pozyskiwania środków 
z programów pomocowych krajowych i zagranicznych  o których mowa w pkt 8,
zabieganie o należne miastu i możliwe do otrzymania: dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszów celowych, pożyczki i kredyty preferencyjne, granty i środki finansowe 
z innych źródeł (w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta),
	sprawowanie  nadzoru nad podległymi jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta 
i podległymi jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie podejmowania działań mających na celu zapewnienie ciągłości finansowania zadań, w tym w szczególności zleconych 
z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
	wnioskowanie do Prezydenta Miasta o dokonanie zmian w przydzielonym do realizacji wycinku budżetu Miasta lub ich dokonywanie stosownie do posiadanych upoważnień,
	przekazywanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu w porozumieniu 
z Prezydentem Miasta.
§ 3.
Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:
1)	zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta,
2)	wykonywanie wobec Prezydenta Miasta czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy i ustalaniem wynagrodzenia, 
3)	koordynowanie pracy jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta,
4)	nadzór nad realizacją obowiązków przez naczelników, kierowników oraz pracowników                       na stanowiskach samodzielnych,
5)	czuwanie nad terminowością, właściwą organizacją pracy i tokiem wykonywanych zadań,
6)	czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Urzędu Miasta,
7)	nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Prezydenta Miasta, parafowanie zarządzeń, których ustalenia mają wpływ na pracę Urzędu Miasta,
8)	zatwierdzanie kosztów udzielania informacji publicznej wyliczonych przez osoby kierujące jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu oraz podejmowanie decyzji o odstąpieniu               od poboru opłaty,
9)	sprawowanie  nadzoru nad podległymi jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta 
w zakresie podejmowania działań mających na celu zapewnienie ciągłości finansowania zadań, w tym w szczególności zleconych z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
10)	zapewnienie materialno – technicznych warunków pracy Urzędu Miasta,
11)	koordynowanie prac związanych z wyborami, referendami i spisami statystycznymi,
12)	współpraca z Prezydentem Miasta w zakresie realizacji polityki kadrowej i płacowej,
13)	nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, za wyjątkiem dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz samorządowych instytucji kultury,
14)	czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie Miasta,
15)	nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i innych aktów wewnętrznych,
16)	uruchamianie akcji kurierskiej i kierowanie jej przebiegiem,
17)	sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałami: Administracyjnym, Informatyki, Kadr, Szkoleń i Płac oraz Organizacyjnym,
18)	zawieranie umów o przeprowadzanie praktyk uczniowskich i studenckich,
19)	dekretacja korespondencji wpływającej do Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,
20)	wykonywanie innych obowiązków nałożonych zarządzeniami Prezydenta Miasta,
21)	wykonywanie innych poleceń Prezydenta Miasta.
§ 4.
Do zadań Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu) należy nadzór nad prawidłową gospodarką finansami Miasta, budżetem i jego realizacją, a w szczególności:
prowadzenie gospodarki finansowej Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                  oraz przyjętymi zasadami, 
	organizacja i nadzorowanie opracowywania rachunkowości Urzędu Miasta jako organu finansowego i jednostki budżetowej,
nadzorowania i opracowywania projektów przepisów wewnętrznych Prezydenta Miasta dotyczących finansów, budżetu i rachunkowości,
koordynowanie prac nad projektem budżetu,
wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
bieżące analizowanie realizacji budżetu Miasta,
	nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, 
	opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz,
podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta,
	sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałami: Finansów, Podatków, Księgowości   oraz Biurem Skarbnika Miasta,

wykonywanie innych obowiązków nałożonych zarządzeniami Prezydenta Miasta,
	wykonywanie innych poleceń Prezydenta Miasta.
 § 5.
1.	Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Rybnika, ponoszą odpowiedzialność za sprawne, efektywne i zgodne z prawem  wykonywanie przypisanych zadań.
2.   Do zadań osób wymienionych w ust. 1 należy planowanie, organizacja oraz sprawne kierowanie pracą podległej jednostki organizacji wewnętrznej urzędu (zwanej dalej: jednostką), 
a w szczególności:
	nadzorowanie prowadzonych postępowań administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych przez Miasto inwestycji,

wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta w granicach upoważnienia                oraz nadzorowanie wydawania decyzji przez podległych upoważnionych pracowników,
przyjmowanie i podpisywanie korespondencji w sprawach dotyczących podległej jednostki, nie zastrzeżonych do właściwości Prezydenta, jego Zastępców, Pełnomocnika ds. Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta zgodnie z zarządzeniem,
	parafowanie poczty przygotowanej przez podległych pracowników do podpisu Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta,
	dokonywanie szczegółowego podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności między podległych pracowników oraz zapewnienie zastępstw pracowników czasowo nieobecnych,
	kontrola prawidłowości wykonywania przez podległych pracowników przypisanych im czynności,
	zapewnienie sprawnej obsługi klientów w kierowanej jednostce,
	zapewnienie – w jednostkach, w których znajdują się sale operacyjne – pełnej obsady stanowisk na tych salach,
	wnioskowanie przyjęć lub zwolnień pracowników jednostki,
	w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu jednostki - podejmowanie we własnym zakresie stosownych kroków usprawniających, w tym wnioskowanie do przełożonych 
o zastosowanie odpowiednich sankcji,
	dokonywanie oceny pracy podległych pracowników,
nadzór nad pobieraniem przez wyznaczonych pracowników opłaty skarbowej,
sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących podległej jednostki,
	udostępnianie dokumentów stanowiących informację publiczną oraz wykonywanie zadań wynikających z zarządzenia Prezydenta Miasta w tym zakresie,
przygotowywanie, przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej                             oraz aktualizacja informacji w nim zawartych,
wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta w tym zakresie, w szczególności:
	występowanie z wnioskiem do Inspektora Ochrony Danych o nadanie  uprawnień faktycznych,
	prowadzenie ewidencji uprawnień podległych pracowników,

	przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych, zapewnienie prawidłowego                              i terminowego wykonywania zadań własnych oraz zleconych z administracji rządowej, 
	 podejmowanie działań mających na celu zapewnienie ciągłości finansowania zadań, w tym 
szczególności zleconych z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
	przygotowywanie rocznych planów finansowych podległej jednostki,
	efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta, składnikami mienia komunalnego oraz  wyposażenia,

przestrzeganie określonych w przepisach prawa warunków koniecznych do zachowania ważności i skuteczności czynności prawnych podejmowanych w granicach udzielonych upoważnień,
stosowanie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie instrukcji obiegu, sprawdzania 
i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika, 
poszukiwanie nowych możliwości finansowania zadań Miasta oraz prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z programów pomocowych, krajowych i zagranicznych, dotacji, pożyczek i kredytów oraz ich wydatkowanie i rozliczanie,
nadzór oraz bieżąca kontrola realizacji zawartych umów oraz egzekwowanie uprawnień wynikających z gwarancji powykonawczych,
merytoryczne załatwianie skarg i wniosków przekazanych do rozpoznania przez Prezydenta Miasta oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwianie,
organizowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Rady Miasta, jej komisji i Prezydenta Miasta,
informowanie Naczelnika Wydziału Administracyjnego o potrzebie rozbudowy Rzeczowego Wykazu Akt (RWA) o pozycje nieujęte w instrukcji kancelaryjnej i zarządzeniu Prezydenta Miasta w tym zakresie,
	realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych,
sprawowanie bieżącej kontroli nad przestrzeganiem:
	zasad ochrony przeciwpożarowej,
	zasad ochrony danych osobowych,
	zasad ochrony informacji niejawnych,

procedur zamówień publicznych,
	współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie realizowanych zadań,

uczestnictwo, w miarę potrzeb, w sesjach Rady Miasta i w pracach  jej komisji,
uczestnictwo w pracach komisji i zespołów powołanych przez Prezydenta Miasta,
	niezwłoczne informowanie Prezydenta Miasta o rozstrzygnięciach organów odwoławczych (Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Wojewody Śląskiego) dotyczących zaskarżanych spraw toczących się w Urzędzie Miasta,
	aktualizowanie aktów wewnętrznych Urzędu Miasta, związanych z działaniem jednostki 
w przypadku zmian w aktach prawnych lub aktach wewnętrznych Urzędu Miasta.
§ 6.
Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta są upoważnieni – w ramach swojego zakresu zadań –                        do przekazywania informacji przedstawicielom środków masowego przekazu po uzgodnieniu 
z Prezydentem Miasta. O treści udzielonej informacji powiadamiają Rzecznika Prasowego.
Naczelnicy wydziałów oraz Kierownicy biur mogą przekazywać przedstawicielom środków masowego przekazu informacje z zakresu właściwości wydziału lub biura wyłącznie                              za pośrednictwem Rzecznika Prasowego.
Osoby wymienione w ust. 2 zobowiązane są do udzielania Rzecznikowi Prasowemu wszelkich żądanych przez niego informacji i odpowiadają za ich merytoryczną poprawność.
Podczas nieobecności Naczelnika wydziału lub Kierownika biura, informacji udziela osoba przez niego upoważniona. Ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
	Rzecznik Prasowy udziela informacji przedstawicielom środków masowego przekazu                           po uprzednim uzgodnieniu ich treści z Prezydentem Miasta.
§ 7.
Zobowiązuję osoby pełniące funkcje wymienione w § 2-5 do wykonywania zadań określonych 
w niniejszym Zarządzeniu.
§ 8.
Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika nr 696/2017 z dnia 27 października 2017 roku 
w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika z późniejszymi zmianami,                    za wyjątkiem cz. IV pkt 1 ppkt 5, który w brzmieniu: „Nadzór nad całością zadań realizowanych przez Biuro Kultury sprawuje Zastępca Prezydenta Miasta – Wojciech Świerkosz” obowiązuje do dnia 31 maja 2019 r.
§ 9.
1.Graficzny podział zadań i kompetencji obowiązujący do dnia 31 maja 2019 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2.Graficzny podział zadań i kompetencji obowiązujący od dnia 1 czerwca 2019 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 10.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta Miasta, Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r., za wyjątkiem cz. IV pkt 1 ppkt 3, który wchodzi                w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. 

