ZARZ

D Z E N I E Nr OR . 0152 – 13/05
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 12 maja 2005 roku

w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie
oznakowania wewn trznego Urz du Miejskiego w Białej
Na podstawie art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz dzie
gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591, z 2002 r Nr 23 ,poz.220, Nr 62 poz.558
Nr 113 poz.984 , Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 , z 2003 r Nr 80 poz.717,
Nr 162 poz.1568 , z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 / oraz w zwi zku
z przyst pieniem Gminy Biała do akcji „ Przejrzysta Polska ” zarz dzam
co nast puje :
§ 1
Wprowadzam obowi zek aktualizacji tablicy informacyjnej , wywieszek przy
drzwiach do poszczególnych pokoi oraz tablic ogłoszeniowych w Urz dzie
Miejskim w Białej .
§

2

Ustalam Regulamin procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania
wewn trznego Urz du Miejskiego w Białej stanowi cy zał cznik Nr 1
do niniejszego zarz dzenia
§ 3
Wykonanie zarz dzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urz du Miejskiego.
§ 4
Zarz dzenie wchodzi w ycie z moc obowi zuj c od 1 lipca 2005 r.

Burmistrz
Arnold Hindera

Zał cznik nr 1
do Zarz dzenia Nr OR.0152-13/05
Burmistrza Białej z dnia 12 maja 2005

REGULAMIN
procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewn trznego
Urz du Miejskiego w Białej

I TABLICE

INFORMACYJNE

1.Główna tablica informacyjna znajduj ca si na parterze budynku obok wej cia oraz tablice
pomocnicze na parterze , I pi trze i II pi trze musz zawiera zapisy aktualne , zgodnie z
struktur Urz du okre lone w Regulaminie Organizacyjnym Urz du Miejskiego w Białej.
2.Aktualizacja tablic informacyjnych i wywieszek przy drzwiach do poszczególnych pokoi
dokonywana jest w razie zmian nazw komórek organizacyjnych, zakresów załatwianych
spraw, stanowisk pracowników, zmiany obsady pracowniczej.
3.Aktualizacji tablic informacyjnych , wywieszek obok drzwi dokonuje wyznaczony
pracownik Referatu Organizacyjnego.
4.Zmiany aktualizacyjne dokonywane s niezwłocznie, nie dłu ej ni do 3 dni po zaistnieniu
przyczyny zmian.
II

TABLICE OGŁOSZE

1.Tablice ogłoszeniowe w tut.Urz dzie umieszczone :
1/ na parterze
w ilo ci 6 szt
2/ na I pi trze
w ilo ci 3 szt
3/ na II pi trze
w ilo ci 3 szt
s odpowiednio oznakowane.
2. Wprowadza si obowi zek prowadzenia w Referacie Organizacyjnym rejestru
dokumentuj cego zamieszczanie na tablicach ogłosze Urz du wszystkich komunikatów
urz dowych.
3. Przez komunikaty o których mowa w ust.2 nale y rozumie wszystkie dokumenty,
obwieszczenia , wzory itp. które pracownicy Urz du wykonuj , otrzymuj i uznaj za
konieczne do umieszczenia na tablicach ogłosze

4. Okre lam wzór rejestru :
Lp. Zakres
tematyczny
komunikatu

Data
Nazwa
umieszczenia komórki
komunikatu
nazwisko
osoby
przekazuj cej
komunikat do
umieszczenia
na
tablicy
ogłosze

Przewidywana
Osoba
usuni cia
odpowiedzialna data
za umieszczenie komunikatu
i
usuni cie
komunikatu

5. Zobowi zuj wszystkich pracowników Urz du korzystaj cych z tablic ogłoszeniowych do
rejestrowania komunikatów w Referacie Organizacyjnym
6. Ka dy komunikat umieszczony na tablicach ogłoszeniowych musi zosta opatrzony
adnotacj o tre ci :
Zarejestrowano w Referacie Organizacyjnym w rejestrze pod poz…..
i wywieszono w dniu……….
7. Wyznaczony pracownik Referatu Organizacyjnego dokonuje bie cej kontroli tablic
ogłoszeniowych czy na tablicach wisz tylko aktualne komunikaty.
8. Pracownicy merytoryczni przekazuj cy komunikaty do umieszczenia na tablicy
współpracuj z pracownikiem o którym mowa w ust.7 w zakresie uaktualnienia
komunikatów .
9. Czynno ci pracownika Referatu Organizacyjnego dotycz ce zakresu aktualizacji
komunikatów w systemie oznakowania wewn trznego Urz du okre lone zostan
w zakresie czynno ci.
III

UTRZYMANIE TABLIC INFORMACYJNYCH I OGŁOSZENIOWYCH
I WYWIESZEK

1.Tablice informacyjne , wywieszki przy drzwiach pokoi oraz tablice ogłoszeniowe
utrzymywane s w czysto ci i dobrym stanie technicznym .
2. Zobowi zuje si sprz taczk raz na dwa tygodnie do dokonania przegl du wszystkich
tablic i wywieszek pod wzgl dem czysto ci i estetyki , a gospodarza do przegl du
tablic raz w miesi cu celem dokonania konserwacji .

3.Za nadzór nad utrzymaniem tablic w czysto ci oraz w dobrym stanie technicznym
odpowiedzialny jest Kierownik Referatu Organizacyjnego.

IV NADZÓR
1. Raz na kwartał dokonuje si kontroli tablic pod k tem - aktualno ci , czysto ci oraz stanu
technicznego.
2. Kontroli dokonuje Sekretarz Gminy.
3. Z kontroli sporz dzana jest notatka zawieraj ca uwagi i zalecenia pokontrolne.
4. Stwierdzone w trakcie kontroli niedoci gni cia i uchybienia usuwane s niezwłocznie
przez zobowi zanego pracownika Referatu Organizacyjnego.

