
ZARZĄDZENIE  Nr OR.120.54.2013
BURMISTRZA  BIAŁEJ
z dnia 28 listopada 2013 r.

zmieniające  zarządzenie  w sprawie  ustanowienia  procedury podnoszenia  kwalifikacji
pracowników  Urzędu Miejskiego w Białej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z
2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 229, poz.
1494  ,  z   2011r.  Nr  134,  poz.777,  Nr  201,  poz.1183  i  z  2013r.  poz.645)  zarządzam co
następuje:

§ 1.

W  Procedurze  podnoszenia  kwalifikacji  pracowników  Urzędu  Miejskiego  w  Białej
wprowadzonej zarządzeniem Nr OR.0152-39/10 Burmistrza Białej z dnia 29 grudnia 2010 r.
wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuj brzmienie:
„§2. Procedura określa zasady identyfikacji potrzeb szkoleniowych, kierowania pracowników
Urzędu  na  szkolenia  zewnętrzne,  oceny   tych  szkoleń,  zasady  szkoleń  wewnętrznych  ,
podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  w formach  szkolnych  oraz  prowadzenia  ewidencji
osób uczestniczących w szkoleniach.”,

2) w § 3  ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Propozycje do planu szkoleń kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych
stanowiskach  pracy  składają  Kierownikowi  Referatu  Organizacyjnego,  w  terminie  do  
15 grudnia każdego roku.
4.  Na  podstawie  zgłoszonych  potrzeb  szkoleniowych  z  poszczególnych  referatów  i
samodzielnych stanowisk pracy Kierownik Referatu Organizacyjnego  Urzędu w terminie do
31 grudnia każdego roku opracowuje  Roczny plan szkoleń na rok kolejny.”,

3) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„  2.  W  razie  wystąpienia  wcześniej  nieprzewidzianych,  uzasadnionych  potrzeb
szkoleniowych a nie ujętych w  planie szkoleń, o którym mowa w ust. 1, pracownik może
być kierowany na szkolenie przy zachowaniu procedury określonej w § 8.”;

b) uchyla się ust. 3,

1) w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5.  Kierownik  Referatu  Organizacyjnego  prowadzi   Rejestr  szkoleń  ,  w  którym
ewidencjonowane  zostają  wszystkie  zgłoszenia   kierowanych  na  szkolenia    
pracowników .”,

2) uchyla się  § 12  tj.  Rozdział VII – Aktualizacja listy firm szkoleniowych,
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3) w § 13 uchyla się  ust. 4,

4) § 16 otrzymuje brzmienie:
„ § 16. Kierownik Referatu Organizacyjnego, w oparciu o prowadzoną dokumentację dot.
podnoszenia  kwalifikacji   przez  pracowników,  sporządza  roczną  informację  dot.  w
szczególności: ilości osób biorących w szkoleniu, uczestnictwo poszczególnych pracowników
w szkoleniach, firm  z ofert których pracownicy najczęściej korzystają z ofert szkoleniowych.
2. Informacja o której mowa w ust. 1  obejmującą rok poprzedni  sporządzana jest do końca 
 I kwartału kolejnego roku i przedkładana jest Sekretarzowi Gminy Biała.”.

§ 2.

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Kierownikowi  Referatu  Organizacyjnego  Urzędu
Miejskiego w Białej.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej
Arnold Hindera


