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ZARZĄDZENIE NR 284/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przejazdu przez Miasto Rybnik 76. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne oraz organizacji Premii Lotnej

Działając na podstawie:
art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), w związku z § 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 (zwany w dalszej części „Zespołem”) do spraw koordynacji przejazdu przez Miasto Rybnik w dniu 5 sierpnia 2019 r., 76. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne oraz organizacji Premii Lotnej (zwanego w dalszej części „Wyścigiem”), w następującym składzie osobowym:

	Piotr Masłowski

	Przewodniczący Zespołu,

	Rafał Tymusz

	Zastępca Przewodniczącego Zespołu,

	Agnieszka Klimasara

	Koordynator przejazdu Wyścigu przez Miasto Rybnik,

	Łukasz Bartosz

	Członek Zespołu, 

	Robert Cebula

	Członek Zespołu,

	Artur Gliwicki

	Członek Zespołu,

	Przemysław Grycman

	Członek Zespołu,

	Jacek Hawel

	Członek Zespołu,

	Arkadiusz Kaczmarczyk

	Członek Zespołu.


§ 2.
Zadaniem Zespołu jest:
	określenie zakresu działań, które zostaną podjęte przez Miasto w związku 
z przejazdem Wyścigu przez Rybnik oraz organizacją na jego terenie Premii Lotnej,
	koordynacja działań, o których mowa w pkt 1.


§ 3.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
	W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego.
	Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
	zwoływanie posiedzeń Zespołu,
	przewodniczenie posiedzeniom Zespołu,
	bieżące przedstawianie Prezydentowi Miasta informacji o zrealizowanych działaniach. 

	Osoba wyznaczona przez przewodniczącego posiedzenia sporządza protokół z jego przebiegu. 
	Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego składu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu. 
	Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 5, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.


§ 4.
Obsługę administracyjną 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.


