
ZARZĄDZENIE NR OR 120.11.2018
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie 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. 2017 r., 
poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz.130) zarządza się, 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 zarządzeniami:  Nr OR.120.23.2016 z dnia 25 sierpnia 
2016 r., Nr OR.120.3.2017 z dnia16 stycznia 2017 r.,  Nr OR.120.13.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.  oraz Nr 
OR.120.27.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 34 ust. 1:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) współpraca z Kuratorem Oświaty w Opolu w zakresie dokonywania ocen pracy dyrektora gminnej 
jednostki oświatowej;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz jego egzekucja;”,

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) wykonywanie zadań gminy określonych ustawami: o systemie  informacji oświatowej, prawo 
oświatowe , o finansowaniu zadań oświatowych;”,

d) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) koordynowanie organizacją dowożenia uczniów do szkół, współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi 
Szkół Samorządowych w Białej, dyrektorami szkół oraz komórką organizacyjną Urzędu zajmującą się 
organizacją przetargów;”,

e) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 oraz przepisów wykonawczych do ustawy, uchwał Rady Miejskiej w Białej, w tym 
w szczególności:

a) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

b) ustalanie i rozliczenie dotacji dla podmiotów innych niż jednostka samorządu 
terytorialnego prowadzących żłobki lub kluby dziecięce,

c) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3;”,

f) po pkt 34 dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

„35) prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowia publicznego w tym sprawozdawczości w tym 
zakresie.”.
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2) w załączniku nr 1 do zarządzenia:  „Struktura Urzędu Miejskiego w Białej - Stanowiska pracy wraz z liczbą 
etatów”

w REFERACIE  GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) stanowisko ds. funduszy zewnętrznych -  1 etat”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierzam Sekretarzowi Gminy Biała.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Burmistrz Białej

Edward Plicko
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