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ZARZĄDZENIE Nr 43
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 9 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych
oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126
oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 83 i 97,
z 2016 r. poz. 42 oraz z 2018 r. poz. 15 i 38) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Osobą kierownictwa OUG w Rybniku jest również naczelnik Wydziału Transportu Podziemnego.”;
2) w § 7:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Działalnością OUG w Rybniku kieruje dyrektor OUG w Rybniku przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora
OUG w Rybniku oraz naczelnika Wydziału Transportu Podziemnego.”,
b) w ust. 2:
– pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) załatwianie lub prowadzenie spraw osobowych w odniesieniu do pracowników OUG, niezastrzeżonych dla
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w tym wykonującego zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu, lub Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym;”,
– pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) wydawanie pracownikom OUG upoważnień do przeprowadzenia kontroli;”,
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do zadań Wydziału Transportu Podziemnego w OUG w Rybniku należą sprawy z zakresu transportu podziemnego,
w granicach właściwości rzeczowej i miejscowej OUG w Rybniku.”;
3) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykonują inne czynności służbowe polecone przez osoby kierownictwa OUG.”;
4) w § 9 uchyla się pkt 4.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 25 maja
2018 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

