
Zarządzenie nr 64/2022 

Burmistrza Miasta Poręba 

 

z dnia 28 marca 2022 roku 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poręba wprowadzonego na 

mocy zarządzenia nr 115/2015 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 25 czerwca 2015 roku w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poręba        

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 

2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  

 

Burmistrz Miasta Poręba 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Poręba, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia 

nr 115/15 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poręba, wprowadza się następujące zmiany:    

 

- § 19 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„W skład Urzędu wchodzą następujące referaty: 

1) Referat Finansowo-Księgowy – symbol FN, 

2) Referat Ochrony Środowiska – symbol OŚ,  

3) Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej – symbol NiGK, 

4) Referat Organizacyjny – symbol OR, 

5) Referat Środków Pomocowych i Rozwoju – symbol ŚPR,  

6) Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – symbol USC i SO,  

7) Samodzielne stanowisko d/s Kadr – symbol KA,  

8) Samodzielne stanowisko Inspektora Danych Osobowych – symbol IDO, 

9) Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych – symbol INI, 

10) Pełnomocnik d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – symbol PA, 

11) Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji – symbol INW.” 

 

- schemat graficzny odzwierciedlający strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Poręba 

przyjmuje formę jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,  

 

- § 32 ust. 2 pkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„pod bezpośrednim nadzorem Sekretarza pozostają: 

 

a) Referat Organizacyjny,  

b) Referat Środków Pomocowych i Rozwoju,  

c) Samodzielne stanowisko d/s Kadr,  

d) Samodzielne stanowisko d/s Inwestycji.” 

 

-  § 37 pkt 37 otrzymuje następujące brzmienie:  

 

 „wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).” 

 



-  skreśla się pkt 38 w § 37, 

 

- § 39 otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„Do zakresu zadań Referatu Środków Pomocowych i Rozwoju należy: 

 

1) monitorowanie dostępności środków z funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków 

pozabudżetowych możliwiwych do pozyskania, 

2) obsługa zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych  

i pomocowych, a w szczególności: przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, zarządzanie 

finansowe i administracyjne projektami, sporządzanie wnioksów o płatność, monitorowanie 

realizaji projektów oraz ich rozliczanie, 

3) przygotowywanie sprawozdań z realizowanych projektów, 

4) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi  

w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz prawidłowej realizacji projektów,  

5) współpraca z partnerami zewnętrznymi, 

6) koordynacja projektów inwestycyjnych i miękkich realizowanych oraz współfinansowanych 

ze środków funduszy UE i innych środków zewnętrznych, 

7) stały monitoring oraz kontrola nad prawidłowością realizowanych zadań 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 

8) prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjno Programu „Czyste Powietrze”, 

9) prowadzenie w imieniu Gminy Programu „LIFE Śląskie. Przywracamy Błękit”,  

10) realizacja programów ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla Województwa 

Śląskiego, a w szczególności sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, wsparcie 

mieszkańców, prowadzenie sprawozdawczości oraz inicjowanie wszelkich  innych działań  

i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu niskiej emisji, 

11) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji dotowanych zadań publicznych 

oraz koordynacja „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie”,  

12) sporządzanie projektów uchwał, umów oraz innych dokumentów w zakresie tematyki oraz 

zadań realizowanych przez referat,  

13) udzielanie informacji publicznej w zakresie tematyki referatu, 

14) organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym.” 

 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Miasta.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.  

 

Burmistrz Miasta Poręba 

/-/ Ryszard Spyra 


