
ZARZĄDZENIE NR OR.120.2.2019
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 15 stycznia 2019 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 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.1) ) 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 dnia 16 stycznia 2017 r.,  Nr OR.120.13.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., 
Nr OR.120.27.2017 z dnia 28 listopada 2017 r., Nr OR.120.11.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.  oraz 
Nr OR.120.25.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 24 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowywanie projektu budżetu Gminy, zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej ;”;

2) w § 28 ust. 1:

a) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) doręczanie  radnym materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji  Rady  w formie elektronicznej 
z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji do obsługi Rady lub w wersji papierowej, stosownie do 
regulacji określonych w statucie Gminy;”,

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i zapytań radnych , wniosków radnych zgłoszonych 
na sesji i komisji Rady , publikacja interpelacji i radnych i odpowiedzi o sposobie ich załatwienia 
w sposób określony w ustawie o samorządzie gminnym;”.

3) w § 29 ust. 1 :

a) w  pkt 1 po lit. l dodaje się   lit. m - t  w brzmieniu:

„m) obciążanie właściwe jednostki samorządu terytorialnego kosztami wychowania 
przedszkolnego w przypadku ucznia przedszkola uczęszczającego w Gminie Biała
a niebędącego jej mieszkańcem, na podstawie danych z stanowiska ds. oświaty i spraw 
społecznych tut. Urzędu ,

n) dokonywanie zwrotu właściwej jednostce samorządu terytorialnego kosztów wychowania 
przedszkolnego za ucznia przedszkola będącego mieszkańcem Gminy Biała
a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy, współdziałanie w tym zakresie 
z stanowiskiem ds. oświaty i spraw społecznych w tut. Urzędzie,

o) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektów finansowanych lub 
współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz 
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z wymogami określonymi 
w zawartych umowach, wytycznych do realizacji projektów i ustawodawstwem polskim jak 
i wymogami zagranicznymi,

p) współdziałanie z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych przy 
dokonywanych rozliczeniach zakończonych inwestycji gminnych,
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r) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań zleconych i powierzonych w zakresie 
wynikającym z ustaw i zawartych porozumień w tym dokonywanie rozliczeń

s) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami,

t) nadzór nad spełnianiem budżetowych wskaźników ostrożnościowych określonych 
w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych ;”,

b) w pkt 2 po lit. t   dodaje się lit. u - w w brzmieniu:

„u) obsługa finansowa radnych  Rady Miejskiej , sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla,

w) wypłata dodatków mieszkaniowego i energetycznego;”,

c) w pkt 3 po lit.t dodaje się lit. u - z w brzmieniu:

„u) rozpatrywanie skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz 
przekazywanie odwołania wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego,

w) sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej,

z) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów podatników, którym 
udzielono pomocy publicznej oraz udzielono ulg w spłacie podatków, zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie;”,

d) w pkt 5 :

- uchyla się lit. c,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności opłaty 
za gospodarowanie odpadami oraz postępowania zabezpieczającego: upomnienia, tytuły 
wykonawcze, hipoteka, zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;”.

e) w pkt 6 po lit. k dodaje się lit. l - m w brzmieniu:

„l) prowadzenie  spraw dot. Opolskiej Karty Rodziny i Seniora , realizacja w tym zakresie 
zawartego porozumienia między Gminą Biała a Marszałkiem Województwa Opolskiego,

m) prowadzenie spraw dot. Karty Dużej Rodziny, stosując ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej  Rodziny, w tym sporządzanie sprawozdawczości .”.

4) w § 33 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) realizacja zadań burmistrza określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów;”;

5) w §34 ust. 1:

a) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) współpraca z Skarbnikiem Gminy w zakresie prowadzenia z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego rozliczeń finansowych dot. wychowania przedszkolnego, zgodnie z ustawą o finansowaniu 
zadań oświatowych;”,

b) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

„28a) gromadzenie dokumentacji dot. naliczania Gminie  dotacji z budżetu państwa na zadania oświaty 
gminnej w tym z zakresu wychowania przedszkolnego, dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne 
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i ćwiczeniowe dla szkół oraz dokonywanie rozliczeń tych dotacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi;”.

6) w § 36 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) współpraca z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie przy realizacji zadań Administratora 
Systemu Informatycznego w Urzędzie, w zakresie określonym w Polityce bezpieczeństwa ochrony 
danych osobowych;”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała.

§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Białej

Edward Plicko
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