
ZARZĄDZENIE NR OR.120.3.2017
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany  Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U z 2016 r. poz. 466  i 1579 ) zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej nadanym zarządzeniem Nr OR.120.15.2016 
Burmistrza Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. zmienionym zarządzeniem  Nr OR.120.23.2016 z dnia
25 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 ust. 1 pkt 2 dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) Doradca Burmistrza  - Koordynator  Projektu.”;

2) w § 21 ust. 3  w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem  i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) Doradca Burmistrza – Koordynator Projektu.”;

3) po §36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

„§ 36. § 36 a.  1. Doradca Burmistrza – Koordynator Projektu  – zatrudniany jest na podstawie umowy o 
pracę.

2. Do zadań Doradcy Burmistrza –Koordynatora Projektu   jest  koordynowanie projektem
pn. „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa sieci  ePodatnik dla rozwoju elektronicznych 
kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej 
administracji publicznej”, realizowanym w ramach Działania 2.18 POWER,  w tym w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru formalnego nad dokumentacja Projektu i kontrola postępu rzeczowego
i finansowego;

2) wyznaczanie zadań w zakresie przygotowywania dokumentów formalnych i ich egzekwowanie
w stosunku do Partnerów Projektu;

3) wyznaczanie zadań w zakresie przygotowywania dokumentów formalnych i ich egzekwowanie
w stosunku do wykonawców/dostawców Projektu;

4) współpraca   pracownikami Referatu Finansowego prowadzącymi księgowość Projektu i kontrola 
poprawności księgowania dowodów księgowych Projektu;

5) przygotowywanie wniosków o płatność oraz wyznaczanie zadań w zakresie przygotowania niezbędnych 
załączników do wniosku o płatność;

6) komunikacja z instytucją Pośredniczącą w zakresie aktualizacji harmonogramu Projektu,

7) sprawozdawanie postępów realizacji Projektu, uzgadnianie zmian w umowie o dofinansowanie;

8) udział w spotkaniach związanych z realizacja Projektu, w tym spotkaniach Rady Projektu.

3. Przy oznaczaniu akt Doradca Burmistrza  stosuje symbol: DB.”;

4) w  § 29 ust. 1  pkt 2  lit. m otrzymuje brzmienie:

„m) prowadzenie scentralizowanych rozliczeń podatku od towaru i usług, stosownie do regulacji 
wynikających z ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów

i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizacje projektów 
finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz regulacji 
wewnętrznych w tym zakresie obowiązujących w  tut. Urzędzie,”;

5) w § 32 ust. 1  po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:
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„18a) umieszczanie w BIP-ie Urzędu komunikatów o jakości wody przeznaczonej do spożycia lub w inny 
sposób w trybie  przepisów ustawy o informacji publicznej;”;

6) w §34 ust. 1 w pkt 34  kropkę zastępuje się średnikiem  i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

„35) realizacja zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające  - Prawo oświatowe.”;

7) w załączniku nr 1 do zarządzenia:  „Struktura Urzędu Miejskiego w Białej Stanowiska pracy wraz z liczbą 
etatów”

w SAMODZIELNYCH STANOWISKACH PRACY

po pkt  4 dodaje się pkt  5 w brzmieniu :

„5) Doradca Burmistrza – Koordynator Projektu   - ½ etatu”;

8) w załączniku nr 2 do zarządzenia „Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białej”

do wykazu stanowisk, komórek organizacyjnych  Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,  bezpośrednio 
nadzorowanych przez Burmistrza :

a) po Samodzielnym stanowisku ds. oświaty i  spraw społecznych dodaje się zapis:
„ Doradca Burmistrza – Koordynator Projektu  DB”,

b) po Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku  dodaje się zapis:

„Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Gminne Centrum Kultury w Białej”,

c) zapis :” Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej i Gminne Centrum Kultury w Białej”

skreśla się z jednostek podległych   Zastępcy Burmistrza.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem wydania.

 
Burmistrz Białej

Edward Plicko
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