
ZARZĄDZENIE  Nr  OR.120.13.2015
BURMISTRZA  BIAŁEJ

z dnia 26  maja  2015 r.

wprowadzające zmiany do zarządzenia w sprawie prowadzenia  Biuletynu Informacji
Publicznej  w Urzędzie Miejskim w Białej

  Na podstawie  art.  9 ust.  2 ustawy z dnia  6 września  2001r   o  dostępie  do informacji
publicznej   /  Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  782  i  1662  /   i  rozporządzenia  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  18  stycznia  2007r  w sprawie  Biuletynu  Informacji
Publicznej / Dz.U. Nr 10, poz.68/  w związku z art. 33 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072)
zarządzam co następuje:

§1.

W  zarządzeniu  Nr OR.120.43.2011 Burmistrza Białej z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie
prowadzenia  Biuletynu  Informacji  Publicznej  w Urzędzie  Miejskim w Białej  zmienionym
zarządzeniami:   Nr  OR.120.3.2012  z  dnia  5  stycznia  2012  r.  i  Nr  OR.120.44.2013  r.
 z dnia 7 października 2013 r., wprowadzam następujące zmiany:

1) §3 otrzymuje brzmienie:
„§3.1.Wyznaczam n/w pracowników Urzędu Miejskiego w Białej na redaktorów działów,
odpowiedzialnych  i  upoważnionych  do zamieszczania  i  aktualizowania  na stronie BIP
informacji  publicznych  z   określonego  zakresu  działania  referatu  czy  samodzielnego
stanowiska pracy,  tworzących  wraz  z  redaktorem naczelnym,  o którym mowa w § 2,
zespół redakcyjny, tj.:

1) Pani Gabriela Prokopowicz -Referat Organizacyjny( z zakresu  zadań referatu
                                                    z wyjątkiem  zarządzeń Burmistrza);

2) Pani Magdalena Kusber          -  Referat Finansowy ( z zakresu zadań referatu);
3) Pani Maria Dryszcz                 -  Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień 

                                                    Publicznych (z zakresu rolnictwa, funduszu 
                                                    sołeckiego, inicjatywy lokalnej);

4) Pani Monika Zając           -         Referat Gospodarki Komunalnej  i Zamówień
                                                    Publicznych ( z zakresu zamówień publicznych);

5) Pan Norbert Ofiera                 -   Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień 
                                                    Publicznych ( z zakresu prowadzonych spraw);

6) Pani Grażyna Samitowska -    Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień
                                                    Publicznych ( z zakresu planowania przestrzennego);

7) Pan Karina Grelich-Deszczka-   Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień
                                                    Publicznych( z zakresu promocji gminy, integracji  
                                                    europejskiej, realizacji projektów);

8) Pani Leokadia Schneider       -    Referat Spraw Obywatelskich ( z zakresu zadań referatu
                                                     i USC);

9) Pan Artur Sztechmiler -    Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego o sportu
                                                    ( z zakresu stanowiska).



2. Pozostałe materiały będące informacja publiczną w tut. Urzędzie nie publikowane przez
redaktorów działów, pracownicy merytoryczni Urzędu realizujący dany zakres spraw, na
bieżąco przekazują do publikacji redaktorowi naczelnemu, o którym mowa w § 2.

3. Redaktor  naczelny  oraz  redaktorzy  działów  niezwłocznie  umieszczają  informacje  na
stronie  BIP,  stosownie   do regulacji  regulaminu,  o  którym mowa w § 4  niniejszego
zarządzenia.”

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracownik, który w ramach swej kompetencji wytwarza informację publiczną podlegającą
publikacji w BIP lub odpowiada za jej przechowywanie, zobowiązany jest do elektronicznego
przekazania właściwemu redaktorowi działu lub redaktorowi naczelnemu ,  kopii informacji
do publikacji.

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a.1.Pracownik merytoryczny, przekazujący  właściwemu redaktorowi BIP informacje do
publikacji  zobowiązany jest przekazać ją prawidłowo, tj. w szczególności:
1) przekazać informację kompletną i w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do jej

treści;
2) przekazać  informację  ze  stosownym  wyprzedzeniem,  które  umożliwi  terminowe

zamieszczenie informacji w BIP przez redaktora;
3) przekazać  informacji  wraz z oznaczeniem tożsamości  osoby,  która ją wytworzyła  lub

odpowiada za treść.
2. Redaktor naczelny lub redaktor działu publikujący informację (nie ze swojego zakresu)

zobowiązany jest do zwrotnego potwierdzenia faktu  opublikowania w BIP przekazanej
mu informacji publicznej. Potwierdzenie następuje bez zbędnej zwłoki za pomocą poczty
elektronicznej.

3. Pracownik  przekazujący  informacje  do  publikacji   redaktorowi   naczelnemu  czy
redaktorowi działu, zobowiązany jest nadzorować zachowanie terminowości publikacji
oraz zweryfikować poprawność  jej publikacji w BIP .

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam   informatykowi tut. Urzędu jako redaktorowi naczelnemu
Biuletynu Informacji Publicznej.

§3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


