
ZARZĄDZENIE   Nr OR-0152-20/08 

BURMISTRZA  BIAŁEJ 

z dnia 18 września 2008r 

 

 
 

w  sprawie  określenia   stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp 

do informacji niejawnych 
 

 

 

 

      Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie informacji 

niejawnych Dz.U. z  2005r Nr 196,poz.1631, z 2006r Nr 104,poz.708i 711, Nr 149, 

poz.1078, Nr 218, poz.1592, Nr 220, poz.1600/ zarządzam  co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Określam następujące stanowiska, z którymi  łączy się lub może się łączyć dostęp do 

informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne”: 

 

1) Burmistrz Białej; 

2) Zastępca Burmistrza Białej; 

3) Sekretarz Gminy Biała; 

4) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w  Urzędzie Miejskim w Białej; 

5) Kierownik Kancelarii Tajnej; 

6) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; 

7) Stanowisko ds. wojskowych i dowodów osobistych; 

8) Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i sportu. 

 

§ 2. 

 

Określam następujące stanowiska pracy , z którymi łączy się lub może się łączyć dostęp 

do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli  „zastrzeżone”: 

 

1) Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich ; 

2) Kierownik Referatu Organizacyjnego; 

3) Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej; 

4) Skarbnik Gminy Biała; 

5) Stanowisko ds. ewidencji ludności; 

6) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej; 

7) Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej; 

8) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej. 

 

§ 3. 

 

Określam następujące rodzaje prac, z którymi może się łączyć dostęp do informacji 

niejawnych , stanowiących tajemnice służbowa o klauzuli „zastrzeżone: 

1) wykonywanie zadań łączników i wykonawców w akcji kurierskiej; 

2) naprawa systemów zabezpieczenia pomieszczania kancelarii tajnej. 
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§ 4. 

 

Wykaz stanowisk pracy oraz wykaz prac , o których mowa w § 1 -3  może być 

poszerzony o inne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Białej oraz o stanowiska kierujące 

jednostkami organizacyjnymi  Gminy Biała, o ile związane  będą  z dostępem do 

informacji niejawnych. 

 

§ 5. 

 

Ustalenia niniejszego zarządzenia nie wykluczają możliwości określenia przez 

kierujących jednostkami organizacyjnymi Gminy Biała stanowisk wewnątrz jednostek, z 

którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych. 

 

§ 6. 

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony 

Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej. 

 

§ 7. 

 

Traci moc Zarządzenie Nr   27/02 Burmistrza  Białej z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie 

określenia stanowisk w Urzędzie Miejskim w Białej, których  zajmowanie może łączyć 

się z dostępem do informacji niejawnych, zmienione zarządzeniami Nr 37/03 Burmistrza 

Białej z dnia 9 kwietnia 2003r oraz Nr OR-0152-13/04 Burmistrza Białej z dnia  

25 listopada 2004roku. 

 

§ 8. 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

        Burmistrz Białej 

        Arnold Hindera 


