ZARZĄDZENIE NR 1432/2021
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 31 sierpnia 2021 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 2021 r. poz. 1372)
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 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wieloosobowe stanowisko ds. prawnych, w skład którego wchodzi:
- Radca Prawny - symbol BRP I,
- stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami - symbol BRP II,”;
2) w § 9:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kierowanie Urzędem przy pomocy Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Kierowników
jednostek organizacyjnych Urzędu;”,
b) w ust. 6 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) wieloosobowe stanowisko ds. prawnych,”;
3) w § 12 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) współpraca ze stanowiskiem ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami w zakresie analiz
finansowo-ekonomicznych spółek komunalnych i Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej,”;
4) w § 16 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) współpracy ze stanowiskiem ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami w zakresie analiz
finansowo-ekonomicznych spółek komunalnych i Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej,”;
5) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:
„§ 34a. Do zadań stanowiska ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami należy:
1) realizacja zadań zapewniających właściwe pełnienie przez Prezydenta nadzoru
właścicielskiego nad spółkami komunalnymi oraz nadzoru nad Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej;
2) opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy związanych z działalnością
spółek;
3) przygotowywanie i aktualizowanie zasad nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez
Prezydenta nad spółkami z udziałem Gminy Racibórz oraz monitorowanie ich realizacji;

4) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w celu zapewnienia właściwego
monitoringu działalności spółek;
5) prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia, przekształcenia bądź likwidacji
spółek;
6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej spółek oraz przygotowywanie
korespondencji związanej z pełnieniem przez Prezydenta nadzoru właścicielskiego;
7) prowadzenie i administrowanie zasobem danych osobowych członków rad nadzorczych
oraz prowadzenie bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek;
8) podejmowanie działań - wspólnie ze stanowiskiem Radcy Prawnego - zapewniających
właściwą rejestrację całości korespondencji kancelarii zewnętrznej świadczącej pomoc
prawną w Urzędzie.”;
6) w § 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku, gdy skarga lub wniosek dotyczy kliku jednostek organizacyjnych Urzędu
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego ustali wiodącą jednostkę organizacyjną Urzędu
odpowiedzialną za załatwienie skargi lub wniosku i terminowe przygotowanie odpowiedzi.”;
7) w § 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Czynności kontrolne w ramach kontroli funkcjonalnej sprawują w zakresie
powierzonych zadań: Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik, Pełnomocnik Ochrony
Informacji Niejawnych, Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu, a także inni
pracownicy zobowiązani do wykonywania kontroli w zakresie przedmiotowym
i podmiotowym.”;
8) Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Racibórz stanowiący załącznik do
Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu,
a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawować będę osobiście.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Prezydent Miasta
Dariusz Polowy

Załącznik do Zarządzenia Nr 1432/2021 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31 sierpnia 2021 r.
Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Racibórz

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ
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Uzasadnienie
W związku z podjęciem decyzji o utworzeniu stanowiska ds. nadzoru właścicielskiego nad
spółkami oraz koniecznością dokonania aktualizacji zapisów dotyczących zadań realizowanych
przez poszczególne stanowiska i jednostki organizacyjne Urzędu - nastąpiła konieczność zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz.

