
ZARZĄDZENIE NR OR.120.34.2019
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 13 grudnia 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 2019 r. poz. 5061)) 
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 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. , Nr 
OR.120.25.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., Nr OR.120.2.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr OR.120.4.2019 z dnia 
29 stycznia 2019 r.  Nr OR.120.10.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. oraz Nr OR.120.24.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 32 ust. 1:

a) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) utrzymanie zieleni na terenie  Białej, w obrębie Rynku:”,

b) po pkt 58 dodaje się pkt 58a w brzmieniu:

„58a) organizacja, prowadzenie punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych zlokalizowanego 
w Białej przy ul. Lipowej;”,

c) po pkt 61 dodaje się pkt 61a w brzmieniu:

„61a) sporządzanie  rocznej analizy stanu gospodarki odpadami i udostępnianie jej na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu;”,

d) pkt 64 otrzymuje brzmienie:

„64) prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów 
zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;”,

e) po pkt 107 dodaje się  pkt 107a w brzmieniu:

„107a) zarządzanie obiektem Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej przy ul. Kościuszki 10 ;”.

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

a) w REFERACIE ORGANIZACYJNYM pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) stanowiska obsługi, tj.:

a) robotnik gospodarczy  -  7/8  etatu

b) sprzątaczka  -   2 x  ¾  etatu

c) robotnik gospodarczy ( Centrum Społeczno-Kulturalne w Białej) – ½ etatu”,

b) w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH pkt 10 otrzymuje 
brzmienie:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
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„10) stanowiska, obsługi, tj.:

a) konserwator palacz  ( w sezonie grzewczym)  - 1 etat

b) robotnik gospodarczy ( punkt selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Białej, 
utrzymanie zieleni na rynku w Białej ) -  2 etaty,

c) uchyla się dotychczasowe zapisy dot. PRACOWNIKÓW  OBSŁUGI.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się: Sekretarzowi Gminy Biała,  Kierownikowi Referatu Organizacyjnego 
oraz Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

 
Burmistrz Białej

Edward Plicko
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