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 (2019-82979)
ZARZĄDZENIE NR 387/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 
18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w wykonaniu § 55 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku

zarządzam, co następuje

§ 1.
W Zarządzeniu 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia  2019 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów wprowadza się następujące zmiany:


	W § 2 w cz. XXIII pkt 11) otrzymuje brzmienie:

„11) prowadzenie ewidencji wyroków eksmisyjnych z prawem lub bez uprawnienia do 
         zawarcia umowy najmu socjalnego z powództw osób prywatnych oraz spółdzielni,”
	W § 2 w cz. XXIII skreśla się pkt 8), 12) – 15). Dotychczasowe pkt. 9) -22) otrzymują odpowiednio numery 8) – 17),
	W § 2 w cz. XXVI ust. 1 skreśla się pkt 12) i 18). Dotychczasowe punkty 13) – 29) otrzymują odpowiednio numery od 12) – 27).
	W § 2 w cz. XXVI ust. 2:
pkt 23 otrzymuje brzmienie „współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej oraz z pełnomocnikiem wojewody do spraw ratownictwa medycznego we współdziałaniu z  wydziałami,”

	po pkt 24) dodaje się pkt 25 w brzmieniu: „uzgadnianie regulaminów strzelnic przeznaczonych do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych 
i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich, a także przygotowywanie decyzji Prezydenta zatwierdzających te regulaminy,”
	skreśla się pkt 19. Dotychczasowe pkt od 20) – 25) otrzymują odpowiednio numerację od 19) – 24).

	W § 2 w cz. XXXIV po pkt 5) dodaje się pkt 6) następującej treści:

„6) wykonywanie zadań związanych ze składaniem Prezydentowi Miasta oświadczeń 
o stanie majątkowym, w tym w szczególności przyjmowanie, ewidencjonowanie 
i przechowywanie, a także analizowanie danych w nich zawartych.”
	W § 2 w cz. XXXV skreśla się pkt 5). Dotychczasowy pkt. 6) otrzymuje numer 5).


§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r., za wyjątkiem §1 ust. 4 ppkt c) oraz ust. 5 które obowiązują od dnia 15 lipca 2019 r.






