
Załącznik  do zarządzenia Nr 467/2019 

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

Regulamin pracy 

Zespołu roboczego ds. aktualizacji Gminnej Ewidencj i Zabytków 

 

§ 1 

1. Regulamin niniejszy ustala tryb pracy Zespołu roboczego ds. aktualizacji Gminnej 

Ewidencji Zabytków, zwanego dalej „Zespołem”. 

2. Prezydent Miasta Radomia powołuje Zespół w celu aktualizacji Gminnej Ewidencji 

Zabytków, zwanej dalej „ewidencją”, polegającej na włączeniu bądź wyłączeniu 

zabytków z tej ewidencji. 

§ 2 

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, zaś w razie nieobecności 

    Przewodniczącego  jego zadania realizuje jego Zastępca. 

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy kierowanie pracami Zespołu,                  

w szczególności zaś:  

1) ustalanie planu pracy Zespołu; 

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu; 

3)  informowanie członków Zespołu, a także innych osób zaproszonych do 

udziału w pracach Zespołu o terminach posiedzeń oraz przesyłanie im wykazu 

zabytków, które będą przedmiotem obrad Zespołu; 

4) nadzór nad prowadzoną dokumentacją pracy Zespołu. 

3.  Do obowiązków członków Zespołu  należy: 

1) rzetelne i obiektywne  wykonywanie  powierzonych  czynności,  zgodnie           

z przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem; 

2) uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu;  

3) nie ujawnianie żadnych informacji i wiadomości związanych z pracami 

Zespołu. 

4.  Członek Zespołu podlega wyłączeniu z udziału w pracach Zespołu w przypadku 

     opiniowania nieruchomości, której jest właścicielem lub współwłaścicielem lub  

     której właścicielem lub współwłaścicielem jest:  

1) jego małżonek lub krewny i powinowaty do drugiego stopnia; 

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 



3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej; 

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo 

osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje 

wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. 

5. W przypadkach opisanych w ust. 4 członek Zespołu  zobowiązany jest do  

    złożenia wniosku o wyłączenie z prac Zespołu. 

§ 3 

1.   Zespół działa na posiedzeniach odbywających się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2.   Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby nie  

      będące członkami Zespołu. 

3.   Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół zawierający podjęte ustalenia  

      i opinie. 

4.  Po zakończeniu prac Zespołu Przewodniczący Zespołu przekazuje Prezydentowi  

     Miasta Radomia protokół z posiedzenia Zespołu. 

5.  Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego   

    w Radomiu. 

  

 
PREZYDENT MIASTA 

 
        (-) Radosław Witkowski 
 


