
Zarz~dzenie Nr 10/2019 

Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 


z dnia 19 grudnia 2019 r. 


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 


w Binrze Rozwojn Miasta Rzeszowa 


Na podstawie §6 Statutu Jednostki Budzetowej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 
stanowiq.cego zalq.cznik do Uchwaly nr IV/54/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 grudnia 2006 r. 
w sprawie ustalema statutu Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa 0 tresci stanowiq.cej 
zalq.cznik do niniejszego ZarZ<!dzenia. 

§2 

Zarzq.dzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci pracownik6w Biura. 

§3 

Traci moc ZarZ<!dzenie Nr 5112 Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z dnia 29 lutego 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

§4 

ZarZ<!dzenie wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

riiEl)0R
Bi . ,roju' RzeazowlL 

~ ~Ujak 

POD WZGL~DEM FORMALNO-PRAWNYM 
BEZ ZASTRZEZEt~ 
Rzesz6w, dnia ......:?l:.!l.~ .?.~..~.~ .... 
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Zai¥znik do Zarz~dzenia Nr 10/2019 
Dyrelctora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

BIURA ROZWOJU MIASTA RZESZOWA 


I. Postanowienia og6lne 

§1 
Regulamin organizacyjny Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa okresla struktury organizacyjnq, 
Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, zakres dzialania zespol6w tworzqcych struktury oraz 
og6lne uprawnienia, obowiq,zki i odpowiedzialnosc pracownik6w. 

§2 
Nadz6r nad dzialalnosciq, Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa sprawuJe Prezydent Miasta 

Rzeszowa. 

§3 
Podstawowe, powszechne i stale zasady realizacji zadan opisanych w niniejszym Regulaminie 
to przestrzeganie przepis6w prawa, terrninowosc, wsp6lpraca, zaangazowanie i kreatywnosc. 

§4 
Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa 0: 

1) Regulaminie - nalezy przez to rozumiec Regulamin organizacyjny Biura Rozwoju 

Miasta Rzeszowa; 

2) Biurze - nalezy przez to rozumiec Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa; 

3) dyrektorze - nalezy przez to rozumiec dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa; 
4) kierowniku - naleZy przez to rozumiec osoby kierujq,cq, zespolem; 
5) zespole - nalezy przez to rozumiec podstawowq, jednostky organizacyjnq, Biura; 
6) podzespole - nalezy przez to rozumiec wewnytrznq, struktury wyodrynionq, z zesporu; 
7) planie miejscowym - nalezy przez to rozumiec miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego; 

. 8) Studium - nalezy przez to rozumiec Studium uwarunkowail i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. 

§5 
Do zakresu dzialania Biura nalezq, zadania okreslone w Statucie Biura uchwalonym uchwalq, 
nr IV/54/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia statutu 
Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 



II. Struktura organizacyjna Biura 

§6 

1. 	 Uu..........4U'"'>O"'J,,+ Bima jednoosobowo. 


lu"'~Ir"t{'\r sprawuje nadz6r powierzonych zadaii pomocy zast((pcy 

ksivgowego i zespof6w. 

§7 
] . organizacyjn'1 Bima Tnrr...,.,.Q 

1) urbanistyczne: 

LA""'IJVl Urbanistyczny ZU-l, 
LJ"''''IJV' Urbanistyczny ZU-2, 
L.."''',lJv. Urbanistyczny 

2) 

Infrastruktury Transportowej i Technicznej ZS-3, 

d) Infonnacji Przestrzennej 

ds. Planowania Zewn((trznej 

3) ZF; 

4) 

2. Dyrektor 	 nadz6r nad 

1) 
2) g16wnego 

3) Zespolu 
4) Zespolu Organizacyjno-Prawnego; 
5) Zesp6lu 

3. Zastypca 
Zespo16w 

2) Zespo16w z wyl'1czeniem §7 ust. 1 pkt 2 lit.e 

Regulaminu. 

Schemat stanowi zahtcznik do ,n.."I5I.UL.....uH..... 

§8 
1. 	Na czas wykonywania okreslonych zadaii dyrektor moze powolac zespoly L.U,"'UUJ,V 

okreslaj'1c ich sklad oraz zasady dzialania. 
2. 	Zespoly zadaniowe struktury przyjytej w 

Regulaminie. 
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§9 

1. Rada Techniczna jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Biura i zastypcy 
dyrektora, w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz w innych 
sprawach merytorycznych dotycz,!-cych dzialalnosci Biura. 
2. W sklad Rady wchodz,!- stali czlonkowie, kt6rymi s'!-: 

a) dyrektor, 
b) zastypca dyrektora, 
c) generalni projektanci, 
d) kierownicy zespo16w. 

3. Do skladu Rady mog,! bye w zaleznosci od potrzeb zapraszani przedstawiciele 
zainteresowanych wydzial6w Urzydu Miasta Rzeszowa, jednostek wsp61pracuj,!-cych 
z Biurem oraz przedstawiciele zespo16w Biura. 
4. Do zakresu dzialania Rady nalei:y: 

a) opiniowanie i konsultowanie projektu studium, plan6w miejscowych, a takZe ich 
zmlan, 

b) opiniowanie i konsultowanie projekt6w innych dokument6w planistycznych i zadail. 
realizowanych przez Biuro. 

5. Posiedzenie Rady Technicznej zwoluje dyrektor w zaleznosci od potrzeb. 
6. Posiedzeniom Rady Technicznej przewodniczy dyrektor, zastypca dyrektora lub 
wyznaczony przez dyrektora inny staly czlonek Rady. 
7. W posiedzeniach Rady Technicznej mog,!- brae udzial zainteresowani pracownicy Biura. 

III. Ogolny zakres obowi~zkow, uprawnien i zadan 

§10 
1. 	Do zakresu dzialania dyrektora nalezy w szczeg6lnosci: 

1) kierowanie dzialalnosci,!- Biura i reprezentowanie Biura na zewn'!-trz; 
2) wystypowanie w Imlemu Gminy Miasto Rzesz6w w postypowaniach 

administracyjnych i s,!-dowo-administracyjnych w sprawach z zakresu dzialania Biura 
Rozwoju Miasta Rzeszowa; 

3) zastypowanie Gminy Miasto Rzesz6w w postypowaniach przed s,!-dami powszechnymi 
w sprawach z zakresu dzialania Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa; 

4) 	 nadzorowanie prac dotycz'!-cych przygotowania i realizacji budZetu Biura; 
5) 	 planowanie, organizowanie pracy i nadz6r nad Biurem; 
6) 	 ustalenie polityki kadrowej Biura oraz zarz,!-dzania zasobami ludzkimi Biura, w tym 

nawi~anie i rozwiwwanie stosurIku pracy; 
7) 	 nagradzanie i karanie pracownik6w zgodnie z Regulaminem pracy i Kodeksem pracy; 
8) 	 zapewnienie pracownikom Biura bezpiecznych i higienicznych warurIk6w pracy; 
9) 	 ustalanie wewnytrznej organizacji Biura, w tym struktury organizacyjnej i zakresu 

dzialalania zespol6w oraz zakresu czynnosci kierownik6w tych zespo16w; 
10) wydawanie zarz'!-dzen wewnytrznych; 
11) organizowanie kontroli wewnytrznej; 
12) kierowanie praq. podleglych zespol6w i stanowisk; 
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13) 	wykonywanie polecen Prezydenta miasta, w zakresie dzialania Biura. 

§11 
I. Zastypca dyrektora podlega bezposrednio dyrektorowi Biura odpowiada przed mm 
za caloksztalt dzialalnosci w zakresie planistyczno-urbanistycznym. 

2. Do zakresu dzialania zastypcy dyrektora nalezy w szczeg61nosci: 
1) realizacj a polityki przestrzennej miasta; 
2) inicjowanie rozwi~ urbanistycznych; 
3) kierowanie praCq podleglych zespo16w; 
4) nadz6r merytoryczny nad pracq zespo16w urbanistycznych i specjalistycznych; 
5) zglaszanie propozycji dotyczqcych nagradzania i karania pracownik6w podleglych 
zespo16w; 
6) zglaszanie propozycji dotyczqcych zatrudnienia lub zwalniania pracownik6w 
podleglych zespo16w; 
7) wsp61dzialanie z dyrektorem przy zarzqdzaniu Biurem; 
8) zastypowanie dyrektora Biura w zakresie udzielonego upowa.znienia; 
9) realizacja zadan poleconych przez dyrektora, w zaresie dzialania Biura. 

§12 
1. G16wny ksiygowy podlega bezposrednio dyrektorowi Biura i odpowiada za prawidlowq 
obslugy finansowo-ksiygowq Biura, a takZe za prawidlowe wykorzystanie srodk6w 
finansowych i materialnych Biura. 
2. Do zakresu dzialania g16wnego ksiygowego nalezy w szczeg61nosci: 

1) prowadzenie gospodarki fmansowej; 
2) planowanie i realizacja budzetu; 
3) prowadzenie rachunkowosci Biura zgodnie z przyjytymi zasadami polityki 

rachunkowosci; 
4) opracowywanie zasad polityki rachunkowosci, instytucji obiegu dokument6w 

ksiygowych oraz innych instytucji i dokument6w zwiqzanych z rachun qkowosci
Biura; 

5) ewidencja wykonania budzetu w tym stala kontrola realizacji planu rocznego 
(zaangazowanie wydatk6w, zagrozen przekroczenia lub nie wykonania planu); 

6) zapewnienie tenninowego rozliczania naleznosci i zobowiqzan; 
7) tenninowe sporzqdzanie sprawozdan fmansowych oraz budZetowych; 
8) gromadzenie, przechowywanie i analizowanie dowod6w ksiygowych oraz pozostalej 

dokumentacji przewidzianej w przepisach prawa; 
9) nadz6r nad prowadzeniem ewidencji rnaj~tkowej i ksiygowej; 
10) 	nadz6r nad naliczaniem i wyplat't wynagrodzen pracowniczych oraz wystawianiem 

PIT-II i infonnacji rocznej ZUS-RMUA; 
11) 	nadz6r nad prowadzeniem rozliczen pUbliczno-prawnych zgodnie z obowiqzujqcymi 

przeplsaml; 

12) 	wykonywanie dyspozycji srodkami pieniyznymi; 
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13) 	dokonywanie wstypnej kontroli zgodnosci operacJ 1 gospodarczych finansowych 

z planem finansowym. 

§13 
Do zakresu dzialania kierownik6w zespol6w naleZy w szczeg6lnosci: 

1) koordynowanie realizacji zadan podleglego zespolu oraz wsp6ldzialanie z innymi 
zespolami Biura; 

2) wsp6lpraca z wydzialami Urzydu Miasta Rzeszowa i miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi, a takZe innymi podmiotami w celu realizacji zadali Biura; 

3) znajomosc zakresu dzialania pozostalych zespo16w; 
4) rozdzielenie zadan pomiydzy poszczeg61ne stanowiska pracy w podleglych zespolach 

oraz kontrola ich realizacji; 
5) dbalosc 0 rzetelne i profesjonalne zalatwianie spraw; 

6) sporz,!-dzanie harmonogram6w prac zespolu i nadz6r nad ich realizacj,!-; 


7) ocena wynik6w pracy podleglych pracownik6w; 

8) nadz6r nad przestrzeganiem dyscypliny pracy podleglych pracownik6w; 

9) wyznaczanie zastypstw za nieobecnych pracownik6w; 

10) wykonywanie innych polecen dyrektora lub zastypcy dyrektora w zakresie zarZ'!-dzania 


zespolem. 

§14 
Do zakresu dzialania generalnego projektanta naleZy w szczeg6lnosci: 

1) wykonywanie obowi,!-zk6w kierownika zespolu urbanistycznego; 
2) kreowanie i inicjowanie nowych zalozen polityki przestrzennej miasta; 
3) biegla znajomosc zagadnien i przepis6w prawnych z zakresu planowania 

i zagospodarowania przestrzennego; 
4) 	 znajomosc strategii, program6w, koncepcji, projekt6w i innych opracowan 

urbanistycznych dotycz,!-cych miasta Rzeszowa oraz Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego; 

5) 	wiedza 0 innych dokurnentach dotycz'!-cych planowania przestrzennego, w tym 
wojew6dzkich i krajowych; 

6) znajomosc topografii Rzeszowa; 
7) samodzielne opracowanie dokurnent6w planistycznych, w tym plan6w miejscowych 

i Studium oraz ich zmian; 
8) 	 samodzielne opracowywanie analiz, formulowanie wniosk6w slliZ,!-cych identyfikacji 

uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego miasta oraz okreslanie kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta i polityki przestrzennej miasta; 

9) 	 samodzielne opiniowanie zewnytrznych dokument6w planistycznych maj~cych wplyw 
na zagospodarowanie przestrzenne miasta i ksztahowanie polityki przestrzennej 
miasta; 

10) udzial w pracach Rady Technicznej Biura; 
11) prezentowanie opracowywanych w zespole projektow, koncepcji i analiz, 

na posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy 
Prezydencie Miasta Rzeszowa, Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta 
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Rzeszowa, sesjach Rady Miasta Rzeszowa, dyskusjach publicznych oraz innych 
spotkaniach wewnytrznych i zewnytrznych; 

12) udzial w zewnytrznych spotkaniach i konferencjach dotycz'!-cych problematyki 
planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

13) zastypowanie zastypcy dyrektora lub dyrektora Biura w zakresie udzielonego 

upowamienia. 
§15 

Do zakresu dzialania gl6wnego projektantalgl6wnego specjalisty nalezy w szczeg61nosci: 

1) wykonywanie obowi,!-zk6w w zakresie zadan zespolu; 
2) biegla znajomosc zagadnien i przepis6w prawnych z zakresu planowania 

i zagospodarowania przestrzennego; 

3) 	 bardzo dobra znajomosc dokument6w planistycznych dotycz'!-cych Rzeszowa 
(Studium, miejscowe plany i strategii); 

4) wiedza 0 obowiazuj,!-cych innych dokumentach dotyc~cych planowania 
przestrzennego, w tym wojew6dzkich i krajowych; 

5) wiedza 0 Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym; 

6) znajomosc topografii miasta; 
7) samodzielne opracowanie dokument6w planistycznych i koncepcji do projekt6w 

plan6w miejscowych i Studium oraz ich zmian pod nadzorem genaralnego 

proj ektanta; 

8) 	 samodzielne opracowywanie analiz, formulowanie wniosk6w sluz,!-cych identyfikacji 
uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego miasta oraz okreslanie kierunk6w 

zagospodarowania przestrzennego i polityki przestrzennej miasta; 

9) 	 0plillowanle zewnytrznych dokument6w planistycznych maj,!-cych wplyw 

na zagospodarowanie przestrzenne miasta i ksztahowanie polityki przestrzennej 

miasta; 

10) prezentowanie opracowywanych w zespole projekt6w, koncepcji analiz, 
na posiedzeniach Rady Technicznej, Miejskiej Komisji Urbanistyczno 
-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Rzeszowa, Komisji Gospodarki 

Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa, dyskusjach publicznych oraz innych 

spotkaniach wewnytrznych i zewnytrznych; 

11) udzial w zewnytrznych spotkaniach i konferencjach dotycz,!-cych problematyki 

planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

12) znajomosc problematyki prowadzonych w zespole opracowan z mozliwosciq 
udzielania informacji w tym zakresie; 

13) zastypowanie kierownika zespolu; 

14) wykonywanie analiz w systemie GIS. 

§16 
Do zakresu dzialania starszego projektantalprojektanta nalezy w szczeg61nosci: 

1) znajomosc zagadnien i przepis6w prawnych z zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego; 

2) znajomosc dokument6w planistycznych (Studium i plan6w miejscowych na obszarze 
prac zespolu); 
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pf2:estrzlerule~:O na szczeblu wojew6dzkim i krajowym; 
lornm,c topografii Rzeszowa; 

<UULU"", we wspolpracy z generalnym lub 

polityki 

wiedza 0 dokumentach dotyczl.lcych Uti,."' ...... KzeS2:0Vra oraz Rzeszowskiego 
Funkcjonalnego, maj~cych zwi(JZek z planowaniem 
lub zagospodarowaniem n ..~,p."1c1"7~'nn'rn"I UL"<C,<",, .L~v"L"V 

o obowil.lzujl.lcych dotyczl.lcych planowania 

koncepcji i projektow planow miejscowych i ich zmian oraz 
projektantem; 

analiz s1uZ,!cych identyfikacji uwarunkowan zagospodarowania 
miasta, okreSlaniu kierunk6w przestrzennego 

przestrzennej miasta, pod generalnego/gl6wnego 

8) wsp6lpraea przy opiniowaniu zewn~trznych aO.KUlnelnlO'V1 planistyc:znych majl.lcych 
zagospodarowanie 

or2:est:rze~nnel miasta; 
9) opracowywanych w i analiz, 

Rady Technicznej wewnytrznych 

10) w spotkaniach i 
z poleceniem 

problematyki 
planowania i zagospodarowania przestrzennego kierownika 

w systemie GIS; 
polecen kierownika zespolu w 

na temat opracowan; 

L.un.J.V".V wykonywanych przez 

oraz 

§17 
speejalisty/specjalisty nalezy w sz(;zegOllnOSCl 

przepis6w prawnych 

i przepisow prawnych z zakresu planowania i za~ws:poaar 

2) 

3) 

4) 

5) 

dotyczl.lcych miasta Kz{~sZ()V1 

lub 

przestrzennej Rzeszowa; 

projekt6w opracowat1, pism i ..... VA...."'..."'" z zakresu 

procedur planistyc:znych oraz umiejytnosc przygotowywania aOicun1en:tac 
formalno-prawnej miejscowych i Studium oraz ieh zmian. 

6) realizacja 
7) zespole projektow, 

oraz innych 
i zewnytrznych; 

prezentowanie 
posiedzeniach 

z harmonogramem zespolu; 

spotkaniach 
na 
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8) 	 wykonywanie analiz w systemie GIS - dotyczy specjalistow zatrudnionych 
w zespolach urbanistycznych i specjalistycznych. 

§18 
Do zakresu dzialania asystenta naleZy w szczeg61nosci: 

1) podstawowa znajomosc zagadnien i przepis6w prawnych regulujqcych zadania 

realizowane w zespole; 
2) wsp61praca przy przygotowywaniu projekt6w, opracowaft, pism i dokument6w 

z zakresu spraw zesporu; 
3) podstawowa znajomosc procedur planistycznych oraz przygotowywanie dokumentacji 

formalno-prawnej planow miejscowych i Studium oraz ich zmian. 
4) wsp61praca przy przygotowywaniu prezentacji opracowywanych projekt6w, 

koncepcji, analiz; 
5) pomoc przy wykonywaniu polecen kierownika zespolu w zakresie zadan 

realizowanych w zespole (w tym analiz w systemie GIS). 

§19 
Do zadan zespo16w urbanistycznych nalezy w szczeg61nosci: 

1) sporzqdzanie projekt6w plan6w miejscowych i ich zmian, projekt6w zmian Studium 
zgodnie z wynikajqcq procedurq formalno-prawnq; 

2) 	 opracowywanie opinii urbanistycznych; 
3) 	 analiza wniosk6w 0 sporzqdzenie lub zmiany plan6w miejscowych i Studium; 
4) wykonywanie analiz i studi6w problemowych z zakresu planowania 

i zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa, z uwzglydnieniem powiqzaft 

przestrzennych w skali lokalnej i regionalnej; 
5) formulowanie wniosk6w sruzqcych ksztaltowaniu polityki przestrzennej miasta 

Rzeszowa; 
6) 	 analizowanie i okreslanie skutk6w oddzialywania na polityky przestrzennq miasta 

Rzeszowa, stanu i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gmin sqsiednich oraz 
obowiqzujqcych w tych gminach dokument6w zwiqzanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym; 

7) gromadzenie informacji 0 Rzeszowie mogqcych rniec wplyw na planowanie 
przestrzenne; 

8) 	 prowadzenie sprawozdawczosci w zakresie pracy zesporu; 
9) udzielanie informacji interesantom Biura w zakresie prowadzonych prac 

planistycznych w zespole; 
10) uczestniczenie w szkoleniach dotyczqcych problematyki wykonywanych w zespole 

opracowan i zadan; 
11) uczestniczenie: w Radach Technicznych Biura, Miejskiej Komisji Urbanistyczno

Architektonicznej, dyskusjach publicznych oraz spotkaniach i konferencjach 
dotyczqcych problematyki wykonywanych w zespole opracowaft i zadan; 

12) 	wykonywanie analiz w systernie GIS w zakresie opracowywanych projekt6w. 
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§20 


Do zadail Zespolu Studiow i Analiz nalezy w szczegolnosci: 
1) monitorowanie i ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta; 
2) pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych przestrzenych na potrzeby Studiwn 

i planow miejscowych oraz ich zmian; 

3) okresowa oeena aktualnosei Studium i planow miejscowyeh oraz stopnia ieh 
realizacji; 

4) koordynowanie prac dotycz,!cych analizy wniosk6w 0 sporz,!dzenie lub zmiany 

planow miejscowych i Studium; 
5) koordynowanie prac nad sporzqdzeniem Studiwn; 
6) prowadzenie rejestru opinii dokumentow planistycznych gmin sqsiednich; 
7) prowadzenie rejestru studiow i analiz; 
8) prowadzenie numerycznego rejestru wniosk6w 0 sporzqdzenie lub zmiany planow 

miejscowych; 
9) prowadzenie numerycznego rejestru wniosk6w 0 sporzqdzenie lub zmiany Studium; 
10) realizacja zadafl z zakresu ochrony laajobrazu; 
11) realizaeja zadail z zakresu dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz dobr kultury 

wsp6lczesnej; 
12) gromadzenie i aktualizacja danych 0 Rzeszowie w zakresie demografii i infrastruktury 

spolecznej, we wspolpracy z Zespolem Informacj i Przestrzennej; 
13) analiza warunkow i jakosci zycia mieszkancow, na potrzeby opracowania Studium 

oraz plan6w miejscowych i innych opracowan planistycznych; 
14) szacowanie chlonnosci terenow zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowy 

w miescie Rzeszowie; 

15)programowanie urbanistyczne na potrzeby planow miejscowych; 

16) wykonywanie analiz w systemie GIS. 


§21 
Do zadail Zespolu Srodowiska naleZy w szczegolnosci: 

1) wykonywanie opracowan ekofizjograficznych do Studium i jego zmian oraz planow 
miejscowych i ich zmian; 

2) 	 wykonywanie prognoz oddzialywania na srodowisko i innych dokumentow 

zwiqzanych z przeprowadzaniem lub odstqpieniem od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddzialywania na srodowisko, na potrzeby Studium i jego zmian oraz planow 
miejscowych i ich zmian; 

3) 	 konsultowanie zalozen projektow planistycznych pod kqtem uwarunkowail 
oddzialywan na srodowisko; 

4) gromadzenie danych dotyczqcych stanu srodowiska i terenow podlegaj,!cych ochronie 

z uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe, na terenie miasta ijego otoczenia; 


5) wykonywanie analiz i opracowail problemowych w zakresie uwarunkowan 

przyrodniezych miasta i jego otoczenia; 


6) opracowanie klasyfikacji terenow zieleni, wg ich funcji w miescie; 
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7) opracowywanie klasyfikacji akustycznych terenow na wniosek Wydzialu Ochrony 

Srodowiska i Rolnictwa Urzydu Miasta Rzeszowa oraz podmiotow zewnytrznych; 


8) uczestniczenie w szkoleniach branZowych dotyczqcych problematyki wykonywanych 

w zespole opracowan i zadan; 

9) 	 uczestniczenie: w Radach Technicznych Biura, Miejskiej Komisji Urbanistyczno 

-Architektonicznej, dyskusjach publicznych oraz spotkaniach i konferencjach 
dotyczqcych probleroatyki wykonywanych w zespole opracowan i zadan; 

10) wykonywanie analiz w systernie GIS w zakresie dzialania zespolu. 

§22 

Do zadan Zespolu Infrastruktury Transportowej i Technicznej nalezy w szczegolnosci: 
1) udzial w opracowywaniu planow miejscowych oraz Studium, a takZe ich zmian, 

w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji; 
2) 	 wykonywanie analiz i opracowan problemowych dotyczqcych stanu funkcjonowania 

systemow komunikacji i infrastruktury technicznej miasta, w tyro gospodarki wodno 
-sciekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, mozliwosci rozbudowy 
systemow komunikacji, transportu rniejskiego i infrastruktury technicznej, 
z uwzglydnieniem powiqzaiJ. lokalnych i regionalnych; 

3) 	 opiniowanie rozwiqzan transportowych i inZynierskich w zakresie zgodnosci 
z obowiqzujqcym Studium i planami miejscowymi; 

4) gromadzenie informacji w zakresie zagadnien infrastruktury technicznej i transportu; 
5) analizowanie i okreslanie skutkow oddzialywania na gospodarky przestrzennq miasta 

Rzeszowa, stanu i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gmin sqsiednich oraz 
obowiqzujqcych w tych gminach aktow prawnych zwiqzanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym, w zakresie zagadnien infrastruktury technicznej i transportu; 

6) 	 uczestniczenie w szkoleniach branZowych dotyczqcych problematyki wykonywanych 
w zespole opracowan i zadan; 

7) 	 uczestniczenie: w Radach Technicznych Biura, Miejskiej Komisji Urbanistyczno 
-Architektonicznej, dyskusjach publicznych oraz spotkaniach i konferencjach 
dotyczqcych problematyki wykonywanych w zespole opracowan i zadan; 

8) 	 wykonywanie analiz w systernie GIS w zakresie dzialania zespolu. 

§23 
Do zadan Zespolu Informacji Przestrzennej naleZy w szczegolnosci: 

1) prowadzenie projektow GIS, projektowanie i prowadzenie baz danych; 
2) administrowanie systemem GIS; 
3) obsluga systemu informacji przestrzennej - pozyskiwanie, aktualizacja, analiza, 

udostypnianie danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz planowania 
przestrzennego; 

4) prowadzenie numerycznego rejestru planow miejscowych; 
5) prowadzenie numerycznego rejestru decyzji 0 warunkch zabudowy na terenach, 

sporzqdzanych projektow planow miejscowych; 
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6) zarz'ldzanie informacj'l 0 planowaniu przestrzennyrn w obszarze systemu 

geoinformatycznego; 
7) tworzenie i aktualizacja danych w zakresie planowania przestrzennego do krajowego 

zasobu Infrastruktury Informacji Przestrzennej; 
8) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej, publikowanie i aktualizowanie 


informacji pUblicznej w zakresie dotycz'lcym Biura na stronach BIP UM Rzeszowa; 

9) uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach dotycz,!-cych problematyki 


wykonywanych w zespole opracowan i zadan. 

§24 
Do Zespolu ds. Planowania Regionalnego i Wsp61pracy Zewnytrznej nalety w szczeg61nosci: 

'1) wykonywanie analiz i opracowail problemowych dotycz'!-cych miasta Rzeszowa 
waspekcie regionalnym, w tym zwi'!-zanych z Rzeszowskim Obszarem 
Funkcjonalnym; 

2) wykonywanie analiz opracowan problemowych dotycZl:j.cych teren6w 
inwestycyjnych i turystyki, dla miasta Rzeszowa, na potrzeby Studium oraz plan6w 

miejscowych; 
3) opiniowanie opracowafl studialnych, strategicznych i planistycznych wykonywanych 

przez ekspert6w oraz przez strony rz'!-dow'!- i samorz'!-dow'!-; 
4) obsluga zadafl zwi,!-zanych ze strategi,!- rozwoju spoleczno-gospodarczego miasta; 
5) 	 monitorowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Rzeszowa; 
6) 	 wsp61praca z Biurem Obslugi Inwestora w za.kresie aktualizacji Katalogu Teren6w 

Inwestycyjnych Rzeszowa oraz wskazafl lokalizacyjnych dla miasta Rzeszowa pod 
inwestycje publiczne i wskazail lokalizacyjnych dla konkretnych inwestor6w pod 
okreslonego typu inwestycje; 

7) wsp61praca z Pelnomocnikiem Prezydenta Miasta i z Wydzialem Organizacyjno 
-Administracyjnym przy sporz,!-dzaniu wniosk6w 0 zamiany granic administracyjnych 
Rzeszowa; 

8) 	 wsp61praca z Miejskim Konserwatorem Zabytk6w w zakresie alctualizacji Program6w 
Rewitalizacji; 

9) 	 wsp61praca z wydzialami Urzydu Miasta Rzeszowa i jednostkami organizacyjnymi 
miasta, w za.kresie ksztahowania i prowadzenia polityki przestrzennej miasta 
Rzeszowa i Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz innych dokument6w 
dotycz'!-cych strategii spoleczno-gospodarczych; 

10) wsp6lpraca ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
instytucjami rZ,!-dowymi i samorz,!-dowyrni w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz zagadnieil spoleczno-gospodarczych dotycz:,!cych gmm 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

11) wsp61praca z instytucjami rZ,!-dowyrni i samorz,!-dowymi w zakresie strategicznych 
inwestycji miejskich Rzeszowa; 

12) udzial w spotkaniach, konferencjach i innych imprezach zewnytrznych, dotycz'!-cych 
problematyki rozwoju spoleczno-gospodarczego i przestrzennego miasta Rzeszowa; 

13) wykonywanie analiz w systemie GIS w za.kresie dzialania zespolu. 
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§25 
Do zadali Zespolu Finansowego nale.zy w szczeg61nosci: 

1) prowadzenie gospodarki finansowej Biura; 
2) prowadzenie rachunkowosci Biura; 

3) planowanie i relizacja budzetu; 

4) dysponowanie srodkami pieniyZnymi Biura; 
5) prowadzenie ewidencji majqtkowej i ksiygowej oraz ksiygowosci materialowej Biura 

(rozliczanie oraz ksiygowanie wynik6w inwentaryzacji); 
6) naliczania i wyplaty wynagrodzeil pracownik6w oraz innych czynnosci zwiqzanych 

z obslugq finansowq pracownik6w; 

7) prowadzenie rozliczeil publiczno-prawnych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami; 
8) prowadzenie kasy i obsrugi bankowej Biura; 
9) realizacja zadail zwiqzanych z podatkiem VAT; 
10) prowadzenie sprawozdail finansowo-rachunkowych; 
11) prowadzenie dokumentacji finansowo-ksiygowej; 
12) wykonywanie zadail zleconych przez g16wnego ksiygowego. 

§26 
1. Do Zespolu Organizacyjno-Prawnego nalezq: Podzesp61 ds. Kadr, Podzesp61 Prawny, 

Podzesp61 Gospodarczy, Podzesp61 Organizacyjny. 
2. Podzespoly wymienione w ust. 1 realizujq r6me zadania majqce na celu kompleksowq 
obsrugy organizacyjno-prawnq Biura. 
3. Ze wzglydu na odrybnosc i specyfiky realizowanych zadail wydziela siy nastypujqce 
podzespoly, na czele kt6rych stoj'l- koordynatorzy. 

4. Do zadari Podzespolu ds. Kadr nalezy w szczeg61nosci: 

1) prowadzenie spraw pracowniczych, w tym prowdzenie dokumentacji pracowniczej 

i spraw zwiqzanych z nawiqzaniem, zmianq i rozwiqzaniem stosunku pracy; 
2) przygotowywanie konkurs6w na stanowiska urzydnicze; 
3) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami 

prawa; 
4) realizowanie caloksztaltu polityki kadrowej oraz polityki zarzqdzania zasobami 

ludzkimi Biura; 

5) przygotowywanie dokument6w dotyczqcych okresowych ocen pracownik6w 
samorzqdowych zgodnie z przepisami 0 pracownikach samorzqdowych; 

6) prowadzenie spraw socjalnych pracownik6w; 

7) kontrola dyscypliny pracy i rozliczanie czasu pracy; 
8) prowadzenie spraw z zakresu rozwoju zawodowego pracownik6w; 
9) sprawdzanie warunk6w pracy w zakresie przestrzegania przepis6w i zasad BHP oraz 

przepis6w przeci wpozarowych; 
10) prowadzenie zagadnieil we wsp61pracy z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie 

przetwarzania danych osobowych. 

5. Do zadail Podzespolu Prawnego nale.zy w szczeg6lnosci: 
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1) opracowywanie i aktualizacja wzorow dokumentow formalno-prawnych dotyczqcych 

procedury planistycznej plan6w miejscowych oraz Studium i ich zmian; 
2) biezqca analiza przepis6w prawnych oraz orzecznictwa odnoszqcych siy do zadail 

realizowanych przez Biuro; 

3) przekazywanie pracownikom informacji na temat obowiqzujqcych przepis6w, w tym 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego; 
4) przygotowywanie projekt6w akt6w prawnych i pism z zakresu spraw prowadzonych 

wBiurze; 
5) 	 prowadzenie spraw zwi'l-Zanych z dostypem do informacji publicznej, w tym 

przygotowywanie materia16w i projekt6w odpowiedzi dotyczqcych udzielania 
informacji publicznej; 

6) 	 sporzqdzanie lub sprawdzanie projekt6w um6w; 
7) 	 prowadzenie rejestr6w dotyczqcych spraw organizacyjno-prawnych; 
8) 	 sporzqdzanie opinii prawnych; 
9) 	 przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej na kaZdym etapie procedury 

planistycznej oraz dokumentacji zwiqzanej z przeprowadzeniem strategicznej oceny 
oddzialywania na srodowisko, z wylqczeniem prognozy oddzialywania na srodowisko, 
do plan6w miejscowych oraz Studium i ich zmian; 

10) nadz6r nad kompletnosciq dokumentacji formalno-prawnej plan6w miejscowych oraz 
Studium i ich zmian; 

11) zapis uchwal w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub jego zmiany, w edytorze akt6w prawnych XML; 

12) 	prowadzenie kontroli zarzqdczej zgodnie z przepisami 0 finansach publicznych; 
13) opracowywanie rocznych harmonogram6w prac Biura; 
14) 	przygotowywanie sprawozdail p6lrocznych i rocznych prac Biura; 
15) 	opracowywanie prognozy skutk6w finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany; 
16) 	obsruga intemetowego systemu informacji prawnej; 
17) 	wsp61praca z Radcq Prawnym. 

6. Do zadail Podzesporu Gospodarczego nalezy w szczeg6lnosci: 
1) obsluga administracyjna i gospodarcza Biura; 
2) gospodarowanie sprzytem technicznym i wyposaZniem; 
3) prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej Biura; 
4) prowadzenie archiwum zakladowego; 
5) utrzymanie porzqdku i czystosci pomieszczen Biura. 

7. Do zadail Podzesporu Organizacyjnego nalezy w szczeg6lnosci: 
1) organizowanie pracy dyrektora i zast~pcy dyrektora; 
2) prowadzenie sekretariatu Biura w tym prowadzenie terminarza spotkan; 
3) obsluga kancelaryjno-techniczna Biura, w tym: 

a) przyjmowanie, wysylanie 1 rozdzie1anie korespondencji na zewnqtrz 
i wewnqtrz Biura, 

b) prowadzenie ewidencj i korespondencji, 
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c) obsluga elektronicznej skrzynki nadawczo-odbiorczej i podawczej Biura, w tym 

ePUAP, 


d) prowadzenie dokumentacji zwi<}Zanej z biez'!Cq korespondencjq, 

e) sprawowanie nadzoru nad pieczyciami Biura; 


4) przygotowywanie techniczne zebraii i konferencji; 


5) obsluga administracyjno-biurowa prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno 

-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Rzeszowa, w tym organizacja posiedzeii; 

6) sprawowanie obslugi informatycznej Biura; 
7) administrowanie sieciq i systemami informatycznymi; 
8) zapewnienie sprawnego dzialania system6w informatycznych, sprzytu 

komputerowego i telefonicznego; 
9) wsp61praca z zespolami i udzielanie niezbydnych wyjasnieii dotyczqcych dzialania 

system6w informatycznych i program6w komputerowych. 

IV. Og6lny zakres odpowiedzialnosci pracownik6w 

§27 
1. Dyrektor odpowiedzialny jest za calosc spraw objytych zakresem dzialania Biura 
w szczeg6lnosci za wlasciwq realizacjy zadaii Biura, sprawne zarzqdzanie i organizacjy pracy 
w Biurze. 
2. Zastypca dyrektora odpowiedzialny jest merytorycznie za calosc spraw planistyczno 
-urbanistycznych realizowanych w Biurze. 

§28 
1. Kierownicy Sq odpowiedzialni za j akosc i terminowosc zadaii zespolu, kt6rymi kieruj q. 
2. Ponoszq odpowiedzialnosc w szczeg6lnosci za: 

1) wlasciwe i terminowe wykonanie zadaii przez pracownik6w zespolu, kt6rym kierujq; 
2) wlasciwq gospodarky skladnikami majqtkowymi przydzielonyrni do zespolu; 
3) dyscypliny pracy podleglych pracownik6w. 

§29 
1. Pracownicy Sq odpowiedzialni za terminowe, zgodnie z obowi<}Zujqcymi przepisami 

prowadzenie powierzonych im przez przelozonych spraw, a w szczeg61nosci za scisle 
przestrzeganie termin6w ich zalatwiania. 
2. Pracownicy Sq zobowiqzani do przestrzegania zasad dyscypliny pracy, zasad wsp6lZycia 
spolecznego oraz do dbania 0 mienie Biura. 

V. Zast~pstwa pracownik6w 

§30 
W razie niemoZnosci wykonywania pracy przez pracownik6w z powodu urlopu, choroby, 
wyjazdu sluzbowego lub w przypadku innych usprawiedliwionych nieobecnosci, ustala siy 
nastypujqce zasady zastypowania: 
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l) dyrektora zast((puje zast((pca dyrektora, na podstawie udzielonego upowaZnienia; 

2) zastypCy dyrektora zastypuje dyrektor b,!di wyznaczony przez dyrektora - generalny 
projektant; 

3) w czasie jednoczesnej nieobecnosci dyrektora i jego zast((pcy - dyrektora zastypuje 


inny wyznaczony przez niego pracownik, na podstawie udzielonego upowaZnienia; 


4) w przypadku koniecznosci zastypowania pozostalych pracownik6w, zast«puj,!cego 

ustala kierownik zespolu w porozumieniu z dyrektorem lub zastypq dyrektora. 

VI. Zasady podpisywania pism i innych dokumentow 

§31 
1. Dyrektor podpisuje pisma i dokumenty we wszystkich sprawach nalez'!cych do zakresu 
dzialania Biura, z zastrzezeniem ust. 2. 
2. Dyrektor podpisuje pisma i dokumenty, 0 ile wczesniej projekt pisma i projekt dokumentu 
jest podpisany przez osoby, kt6ra go sporz,!dzila i kierownika, a w przypadku zagadnien 
urbanistycznych - r6wniez zastypCy dyrektora. 
3. Zastypca dyrektora podpisuje pisma i dokumenty dotycZ(!ce zakresu powierzonych mu 
zadan i kompetencji, za wyj'!tkiem spraw zastrzezonych do podpisu dyrektora. 

§32 
Dokumenty, z kt6rych wynikaj,! lub mog,! powstac zobowi'!Zania finansowe wymagaj,! 
parafowania przez gl6wnego ksiygowego w celu potwierdzenia posiadanych srodk6w. 

VII. Obieg dokumentow 

§33 
1. Pisma przychodz,!ce dekretuje dyrektor lub zastypca dyrektora na kierownika, a wyj'!tkowo 
na poszczeg6lnych pracownik6w. 
2. Kierownicy dekretuj,! korespondencjy na pracownik6w swojego zespolu. 
3. Odbi6r w dzienniku korespondecji potwierdza osoba, na kt6r,! zadekretowano pismo. 
4. W przypadku podw6jnej dekretacji, adnotacja dekretuj,!cego wskazuje zesp61 
przygotowuj'!cy odpowiedi. 

VIII. Wewn~trzne akty normatywne 

§34 
1. Wewnytrzne akty nonnatywne wydaje Dyrektor w fonnie zarz~dzen. 
2. Wewnytrznymi aktami nOlmatywnymi Biura S,! regulaminy, instrukcje i komunikaty. 
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IX. Postanowienia koncowe 

§35 
1. 	 W sprawach dotycz~cych struktury organizacyjnej Biura, nie uregulowanych niniejszym 

Regulaminem decyduje Dyrektor. 

2. 	Ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie stanowi(! podstawy do okreS1enia 
szczeg610wych zakres6w czynnosci dla pracownik6w Biura. 

3. 	Zmiany w regulaminie dokonywane s~ w trybie przewidzianym dlajego wprowadzenia. 

DYRE~'OR 
Biura~U1 .' a Rzeszowa 

,i¥b~a P rjdak 

POD WZGL~DEM FORMALNO-PRAW,'4YM 
BEZ ZASTRZEZEN 
Rzesz6w, dnia .....!..~..·.n.~.?.~I~ ... 

RADCA P~A'til:lY . 
~. 
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