
Zarzqdzenie Nr 32/2013 

Prezydenta Miasta Rzeszowa 

z dnia 8 maja 2013r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z p6Zn. zm.), 

zarzqdza si~, co nast~puje: 

§ 1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Urz~du Miasta Rzeszowa, stanowiqcym zafqcznik 

nr 2 do zarzqdzenia nr 19/2013 Prezydenta l"1iasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013r., 

wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 

1. § 1 pkt 25 otrzymuje brzmienie: 


,,25) Biuro Ewidencji Dziafalnosci Gospodarczej i Zezwolen - EDG; 


a) Centrum Obsfugi Rzeszowskiego Przedsi~biorcy - EDG-CORP, 


b) Referat Zezwolen - EDG-Z,". 


2. § 	 26 Biuro Ewidencji Dziafalnosci Gospodarczej Zezwolen, otrzymuje 

brzmienie: 

,,§ 26 

Biuro Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej i Zezwolen 

1. Biurem Ewidencji Dziafalnosci Gospodarczej Zezwolen zarzqdza dyrektor, przy 

pomocy zast~pcy dyrektora. 

2. W 	Biurze Ewidencji Dziafalnosci Gospodarczej i Zezwolen tworzy si~ referaty: 

1) Centrum Obstugi Rzeszowskiego Przedsi~biorcy; 

2) Referat Zezwolen. 

3. Do zadan Centrum Obstugi Rzeszowskiego Przedsi~biorcy nalezy 

w szczeg6lnosci: 



1) przyjmowanie wniosk6w 0 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci 

Gospodarczej (zwanej w dalszej cz~sci niniejszego regulaminu CEIDG); 

2) przeksztakanie wniosk6w na form~ elektronicznq i przesytanie do CEIDG; 

3) prowadzenie spraw zWiqzanych z archiwizacjq wniosk6w sktadanych do CEIDG za 

posrednictwem urz~du; 

4) udost~pnianie informacji 0 danych zgromadzonych w ewidencji dziatalnosci 

gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 

1999 r. Prawo dziatalnosci gospodarczej i wydawanie w tym zakresie zaswiadczen 

i odpis6w; 

5) prowadzenie spraw zWiqzanych z przekazywaniem danych mi~dzy punktem 

kontaktowym, 0 kt6rym mowa wart. 22a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 0 swobodzie 

dziatalnosci gospodarczej (zwanym w dalszej cz~sci niniejszego regulaminu punktem 

kontaktowym), a Prezydentem; 

6) prowadzenie spraw zWiqzanych z zapewnieniem kompletnosci i aktualnosci 

informacji umieszczonych w punkcie kontaktowym oraz niezwtocznym udzielaniem 

odpowiedzi na wnioski 0 udzielenie tych informacji; 

7) prowadzenie spraw zWiqzanych z umozliwieniem za posrednictwem punktu 

kontaktowego realizacji spraw zWiqzanych z podejmowaniem, wykonywaniem 

zakonczeniem dziatalnosci gospodarczej, z wytqczeniem procedur odwotawczych; 

8) przygotowywanie informacji dotyczqcych harmonogram6w naboru wniosk6w do 

program6w operacyjnych dla matych i srednich przedsi~biorstw oraz 0 aktualnych, 

dost~pnych dla przedsi~biorc6w narz~dziach wsparcia takich jak pozyczki, fundusze 

por~czeniowe, dotacje, refundacje, szkolenia, projekty unijne; 

9) wsp6tpraca z instytucjami rynku pracy przy realizacji zadan zWiqzanych 

z przeciwdziafaniem bezrobociu oraz aktywizacjq lokalnego rynku pracy; 

10) wsp6tpraca z organizacjami z otoczenia biznesu; 

11) pozyskiwanie i udzielanie informacji na temat koncesji, pozwolen innych 

wymagan dotyczqcych przedsi~biorc6w; 

12) udzielanie pomocy osobom z kraju oraz z zagranicy w zaktadaniu dziatalnosci 

gospodarczej; 

13) pobudzanie aktywnosci gospodarczej mieszkanc6w Rzeszowa poprzez 

podejmowanie szeregu dziatan takich jak udziat w projektach regionalnych oraz 

mi~dzynarodowych, realizowanie projekt6w autorskich skierowanych do rzeszowskich 

przedsi~biorc6w oraz oferowanie mozliwosci uczestnictwa w programach rozwojowych; 

14) przygotowywanie sprawozdan z udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej 

de minimis w rolnictwie, rybot6wstwie i dla przedsi~biorc6w, a takze innej niz de minimis 

oraz ich przysytanie z wykorzystaniem portalu sprawozdawczego; 



15) wspotpraca z organizacjami pozarzqdowymi dziatajqcymi w obszarze ochrony praw 

konsumenckich przy realizacji zadan okreslonych w programach wsp6tpracy miasta z 

organizacjami pozarzqdowymi; 

16) przygotowywanie informacji i danych z zakresu statystyki publicznej dotyczqcych 

dziatalnosci miasta i jego wynikow oraz opracowywanie tych danych w formie ankiet, 

raport6w i sprawozdan. 

4. Do zadan Referatu Zezwolen nalezy w szczeg6lnosci: 

1) prowadzenie spraw zwiqzanych z wydawaniem, cofaniem wygaszaniem zezwolen 

na sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedazy; 

2) wydawanie jednorazowych zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz 

zezwolen dla przedsi~biorcow, kt6rych dziatalnosc polega na organizowaniu przyj~c 

(catering); 

3) prowadzenie spraw zwiqzanych z rozliczaniem pobieraniem optat za korzystanie z 

zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych; 

4) kontrolowanie przestrzegania przepisow prawa w placowkach gastronomicznych 

i handlowych prowadzqcych sprzedaz napojow alkoholowych; 

5) wsp6tdziatanie z Miejskq Komisjq Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych 

w zakresie opiniowania wniosk6w 0 wydawanie zezwolen na sprzedaz napoj6w 

alkoholowych; 

6) wprowadzanie zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych (wydanych, cofni~tych i 

wygaszonych) do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej; 

7) ewidencjonowanie czasu pracy placowek handlowych, usfugowych 

i gastronomicznych; 

8) przygotowywanie projektow uchwat Rady opiniujqcych lokalizacj~ kasyn gry; 

9) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i kontroli obiekt6w hotelarskich oraz innych 

obiekt6w nie b~dqcych obiektami hotelarskimi, w ktorych Sq swiadczone ustugi 

hotelarskie; 

10) prowadzenie rejestru zfobk6w i klub6w dzieci~cych; 

11) prowadzenie spraw dotyczqcych odmowy wpisu i wykreslenia z rejestru ztobk6w 

oraz wydawania zaswiadczen 0 wpisaniu podmiotu do rejestru ztobkow i dokonaniu zmian 

w rejestrze zlobkow; 

12) przyjmowanie opfat za wpis do rejestru zfobk6w; 

13) wprowadzanie danych dotyczqcych rejestru zfobk6w klub6w dzieci~cych do 

Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziafalnosci Gospodarczej .". 



3. 	§ 27 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow, otrzymuje brzmienie : 

II§ 27 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow 

1. 	Biurem zarzqdza dyrektor biura - Miejski Konserwator Zabytkow. 

2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow prowadzi sprawy zwiqzane z realizacjq zadan 

miasta z zakresu ochrony dobr kultury. 

3. 	Do zadan Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow nalezy w szczegolnosci: 

1) opracowywanie programow udzielania dotacji w zakresie ochrony zabytkow; 

2) wspofdziafanie z Wydziafem Architektury oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru 

Budowlanego dla miasta w zakresie kontroli wfasciwego utrzymania 

i uzytkowania obiektow zabytkowych oraz innych obiektow znajdujqcych si~ w strefie 

ochrony konserwatorskiej; 

3) dziafania w sprawie okreslenia warunkow dziafalnosci budowlanej ze wzgl~du na 

ochron~ zabytkowych ukfadow urbanistycznych i zabytkowych zespofow budowlanych 

wpisanych do rejestrow zabytkow; 

4) prowadzenie ewidencji dobr kultury znajdujqcych si~ na terenie miasta, a nie 

wpisanych do rejestru zabytkow; 

5) dziafania zwiqzane ze znalezieniem albo odkryciem przedmiotu 0 cechach zabytku 

archeologicznego lub zwiqzane z odkryciem wykopaliska; 

6) sktadanie wnioskow do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 0 wpis do rejestru 

zabytkow dobr kultury zabytkow nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji; 

7) podejmowanie dziafan w celu zabezpieczenia zabytkow w nagfych przypadkach oraz 

w celu zabezpieczenia dobr kultury w formie ustanowienia tymczasowego zaj~cia, az 

do chwili usuni~cia niebezpieczenstwa; 

8) prowadzenie spraw zwiqzanych z powierzeniem zabytkow w opiek~ spofecznym 

opiekunom; 

9) prowadzenie spraw zwiqzanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych 

odpowiednich napisow i znakow; 

10) opracowywanie i aktualizowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszow; 

11) planowanie kompleksowych przedsi~wzi~c rewitalizacyjnych w uj~ciu obszarowym 

na terenie miasta Rzeszowa; 

12) inicjowanie dzialan rewitalizacyjnych, w tym rowniez realizowanych przez 

organizacje pozytku publicznego, przedsi~biorcow, spoldzielnie mieszkaniowe oraz 

stru ktu ry pa rtnerstwa pu bliczno- prywatnego; 



13) koordynacja oraz animowanie przedsi~wzi~c realizowanych przez wydzia~y Urz~du 

Miasta oraz jednostki organizacyjne miasta na obszarach obj~tych programami 

rewitalizacji; 

14) monitorowanie efektow dzia~an realizowanych na obszarach obj~tych programami 

rewitalizacji; 

15) wspo~praca z jednostkami samorzqdu terytorialnego wspoftworzqcymi Rzeszowski 

Obszar Funkcjonalny w zakresie planowania wspolnych przedsi~wzi~c 

rewitalizacyjnych. ". 

§ 2. 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

SEKRETARZDYREK~OR WYDZIALU 
MIA~ZESZOWAor,gadIYJn~)-~cyjnego 

do/cin Stopa~Ariu'rWn'drat 


