
ZARZĄDZENIE  Nr  OR.120.44.2013
BURMISTRZA  BIAŁEJ

z dnia 7  października 2013 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. Nr 112, poz.1198, z 2002r Nr 133, poz.1271, z 2004r Nr 240, poz.2407,
z 2005r Nr 64,poz.565 i  Nr 132,poz.1110 ,  z 2010r Nr 182, poz.1228/  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 i poz. 645) 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
zarządzeniem Nr OR.120.3.2012 z dnia 5 stycznia 2012 r., wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§2.  W  celu  koordynacji  prac  związanych  z  utrzymaniem  i  stałą  aktualizacją  strony
Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Białej,  wyznaczam  
pana Sebastiana Sioraka – starszego informatyka tut. Urzędu redaktorem naczelnym BIP i
równocześnie Administratorem strony .”;

2) §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  (  sprawy  z  zakresu
działania  
                                                    Rady Miejskiej w Białej);

2) Pani  Magdalena Kusber         -    Referat  Finansowy ( w zakresie  zadań
referatu);

3) Pani Andrea Sokol                 -    Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień 
                                                    Publicznych ( w zakresie zamówień publicznych);

4) Pani Beata Augustyna            -   Referat Gospodarki Komunalnej  i Zamówień
                                                    Publicznych ( z zakresu współdziałania z organiza-
                                                    cjami pozarządowymi);

5) Pan Norbert Ofiera                 -   Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień 
                                                    Publicznych ( z zakresu prowadzonych spraw).
      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.
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         Redaktor naczelny zobowiązany jest niezwłocznie umieścić informacje na stronie 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.


