ZARZĄDZENIE NR 1059/2020
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 503/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24 grudnia
2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Nr 503/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz z późn. zm. wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 5:
a) w pkt 1:
- lit. k otrzymuje brzmienie:
„k) Wydział Edukacji - symbol ED”,
- lit. m otrzymuje brzmienie:
„m) Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu - symbol PKT”,
b) w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) Biuro Prezydenta Miasta - symbol BPM”,
c) w pkt 3 dodaje się lit. e i f w brzmieniu:
„e) stanowisko ds. architektury i przestrzeni miasta - symbol AM,
f) stanowisko ds. ochrony zabytków - Miejski Konserwator Zabytków - symbol MKZ”;
2) w § 6 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) Rzecznik Prasowy - w przypadku Biura Prezydenta Miasta”;
3) w § 9 w ust. 6:
a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) Wydział Edukacji,
5) Biuro Prezydenta Miasta”,
b) dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:
„15) stanowisko ds. architektury i przestrzeni miasta,
16) stanowisko ds. ochrony zabytków - Miejskiego Konserwatora Zabytków”;
4) w § 10 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu”;
5) w § 19 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) współpracy ze spółkami komunalnymi w zakresie zadań własnych gminy realizowanych
przez Wydział”;
6) w § 20 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) współpracy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. w zakresie zadań własnych
gminy realizowanych przez Wydział”;
7) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. Do zadań Wydziału Edukacji należą sprawy:
1) zakładania i prowadzenia publicznych przedszkoli, zespołów szkolno-przedszkolnych,
szkół podstawowych oraz nadzorowania ich działalności w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych,
2) zakładania i prowadzenia publicznych żłobków i klubów dziecięcych,
3) organizowania opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez instytucję dziennego opiekuna,
4) nadzorowania działalności niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych oraz
funkcjonowania dziennego opiekuna w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
5) ustalania sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
6) kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat,
7) prowadzenia ewidencji niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
8) prowadzenia ewidencji niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych,
9) prowadzenia wykazu dziennych opiekunów,
10) dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu
nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
11) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta”;
8) § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Do zadań Biura Prezydenta Miasta należą sprawy:
1) komunikacji władz miasta z opinią publiczną oraz kreowania pozytywnego wizerunku
miasta jako jednostki samorządowej,
2) zapewnienia obsługi technicznej i administracyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta,
3) koordynacji działań z zakresu komunikacji społecznej i polityki informacyjnej miasta,
4) zapewnienia właściwej organizacji i obsługi spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń
z udziałem Prezydenta,
5) administrowania profilami miasta na portalach społecznościowych,
6) monitorowania doniesień prasowych dotyczących miasta i istotnych dla niego spraw”;
9) po § 35 dodaje się w § 35a-35c w brzmieniu:
„§ 35a. Do zadań stanowiska ds. architektury i przestrzeni miasta należy:
1) opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla dróg,
terenów zieleni oraz inwestycji kubaturowych,
2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu zlecającymi sporządzenie projektów
dotyczących inwestycji miejskich m.in. w zakresie uwarunkowań architektonicznych
niezbędnych do uwzględnienia na etapie przygotowywania specyfikacji istotnych
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3) opiniowanie koncepcji i opracowań urbanistycznych i architektonicznych przedkładanych
Prezydentowi, dotyczących zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla miasta,
4) prowadzenie spraw w zakresie sytuowania reklam i małej architektury,
5) prowadzenie spraw związanych z estetyką miasta,
6) podejmowanie działań służących dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze
szczególnymi potrzebami.
§ 35b. Do zadań stanowiska ds. ochrony zabytków - Miejskiego Konserwatora Zabytków
należy:
1) realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków objętych porozumieniem zawartym
z Wojewodą Śląskim,
2) realizacja zadań spoczywających na gminie w zakresie dotyczącym ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami.
§ 35c. Do zadań Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu należą sprawy:
1) w zakresie kultury i sztuki:
a) inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej na terenie miasta,
b) współdziałanie z miejskimi instytucjami kultury w celu koordynacji ich działań,
c) prowadzenie rejestru raciborskich instytucji kultury,
d) przyjmowanie zawiadomień dotyczących organizacji na terenie gminy imprez
artystycznych i rozrywkowych,
e) wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych o charakterze artystycznorozrywkowym,
f) współdziałanie z miejscowymi
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2) w zakresie sportu i turystyki:
a) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych dla rozwoju sportu na terenie miasta,
b) koordynowanie imprez sportowych organizowanych przez miasto oraz inicjowanie
i koordynowanie działań dotyczących upowszechniania sportu na terenie miasta,
c) współdziałanie z miejscowymi klubami sportowymi i stowarzyszeniami prowadzącymi
działalność w zakresie sportu,
d) wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych o charakterze sportowym,
e) współpraca i ocena działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji,
f) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są
usługi hotelarskie,
g) prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk oraz miejsc
wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie miasta,

okazjonalnie

h) współpraca z Unią Racibórz Sp. z o.o. w zakresie zadań własnych gminy realizowanych
przez Wydział,
3) w zakresie promocji:

a) podejmowanie działań kreujących pozytywny wizerunek miasta w kraju i za granicą,
b) ochrona znaków miasta i nadzór nad ich używaniem,
c) organizowanie i prowadzenie kontaktów zagranicznych miasta,
d) prowadzenie serwisu internetowego miasta,
e) realizacja zadań dotyczących udzielania patronatów Prezydenta Miasta”;
10) Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Racibórz stanowiący załącznik do
Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Racibórz oraz Kierownikom
jednostek organizacyjnych Urzędu, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawować będę
osobiście.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
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Uzasadnienie
W związku z podjęciem decyzji o:
1) wyodrębnieniu ze struktury Wydziału Inwestycji i Urbanistyki stanowiska ds. architektury
i przestrzeni miasta oraz ze struktury Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu stanowiska ds.
ochrony zabytków - Miejskiego Konserwatora Zabytków i przekształceniu w stanowiska
podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta,
2) utworzeniu Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu,
3) przekształceniu Wydziału Informacji i Promocji w Biuro Prezydenta Miasta,
4) zmianie nazwy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na Wydział Edukacji
oraz koniecznością dokonania aktualizacji zapisów dotyczących zadań realizowanych przez
poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu - nastąpiła konieczność zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz.

