
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.294.2020 
BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archtektonicznej oraz nadania Regulaminu Pracy 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, zwaną dalej Komisją, jako organ doradczy 
w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, w następującym składzie: 

1) Krzysztof Kafka; 

2) Iwona Zięba; 

3) Grzegorz Kosturek; 

4) Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej; 

5) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej; 

6) inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Białej. 

§ 2. Nadaję Komisji Regulamin Pracy, określający organizację oraz zasady jej działania, którego treść ustala 
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Za udział w pracy i posiedzeniach, członkom Komisji nie będących etatowymi pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Białej, przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 488 zł brutto (słownie: czterysta 
osiemdziesiąt osiem zł. brutto), za posiedzenie. 

§ 4. Wydatki związane z działalnością Komisji, pokrywane będą z budżetu gminy i obejmują przygotowanie 
opinii, referatów oraz wynagrodzenie członków Komisji uczestniczących w jej posiedzeniach. 

§ 5. Zobowiązuję Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych do zapewnienia 
obsługi technicznej i organizacyjnej Komisji. 

§ 6. Traci moc Zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.0151-97/2004 z dnia 8 lipca 2004 r., w sprawie powołania 
Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz nadania Regulaminu Organizacyjnego. 

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 Burmistrz Białej 

 
 

Edward Plicko 
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Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.294.2020 

Burmistrza Białej 

z dnia 20 maja 2020 r. 

Regulamin Pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 

§ 1. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, zwana dalej Komisją, jest organem doradczym 
Burmistrza Białej w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz planowania 
i zagospodarowania przestrzennego gminy. 

§ 2. 1.  Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Burmistrza Białej, Radę Miejską w Białej oraz 
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych. 

2. Członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego oraz Sekretarza. 

3. Przewodniczący odpowiada za formułowanie ustaleń Komisji z posiedzeń (opinia Komisji) oraz reprezentuje 
ją na zewnątrz. 

4. Sekretarz Komisji odpowiada za nadzór nad obsługą techniczną Komisji (zawiadamia o terminach i miejscu 
posiedzeń, przesyła niezbędne materiały, prowadzi listę obecności członków na posiedzeniach), sporządza protokół 
z posiedzenia a także prowadzi dokumentację Komisji. 

5. Na dwa dni przed planowanym posiedzeniem Komisji, zewnętrzni członkowie Komisji winni przesłać 
Burmistrzowi Białej swoje opinie wraz z uwagami do opiniowanego przez Komisję tematu lub dokumentu. Opinie 
należy dostarczyć pocztą tradycyjną bądź e-mailową na adres Urzędu Miejskiego w Białej. 

6. Podpisana lista obecności wraz z dostarczoną opinią, stanowić będzie podstawę do wypłaty należności za 
pracę w Komisji. 

7. Na wniosek Burmistrza Białej, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się pracę zdalną Komisji. 

§ 3. 1.  Terminy i tematykę posiedzeń wynikającą ze zgłoszonych problemów, ustala Burmistrz Białej. 

2. Zawiadomienia członków Komisji o terminie i temacie posiedzenia wraz z przesłaniem niezbędnych 
materiałów, należy dokonać na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

3. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele gmin sąsiednich oraz innych organów 
i instytucji. 

§ 4. 1.  Przewodniczący Komisji, za zgodą Burmistrza Białej, w uzasadnionych przypadkach może wskazać do 
opracowania opinii lub ekspertyzy uprawnioną osobę spoza Komisji. 

2. Sporządzona opinia lub ekspertyza, o której mowa w ust.1, powinna być dostarczona Burmistrzowi 
i członkom Komisji co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia Komisji. 

3. Na opracowanie opinii bądź ekspertyzy zostanie z Wykonawcą zawarta odpowiednia umowa, a koszt jej 
realizacji pokryty zostanie z budżetu gminy.
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