Zarządzenie Nr 857 / 2022
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie zmian treści informacji
publicznych, udostępnianych na stronach podmiotowych Urzędu Miasta i Gminy Syców
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji
Publicznej Dz. U. z 2007 r. poz. 68) zarządzam, co następuje:
§ 1.Wyznaczam Wojciecha Urbańskiego jako osobę odpowiedzialną za przekazywanie
ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, informacji niezbędnych do zamieszczenia na
stronie głównej BIP oraz powiadomienie tego ministra o zmianach w treści tych informacji jak
również do sprawowania funkcji administratora.
§ 2.1.Wyznaczam następujące osoby odpowiedzialne za dokonywanie zmian treści informacji
publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych Urzędu Miasta i Gminy Syców:
1) Katarzyna Sobalska, Kamil Zarębski – w zakresie dotyczącym treści informacji
publicznych, związanych z: naborem na wolne stanowiska urzędnicze, zarządzeniami
burmistrz oraz oświadczeniami majątkowych pracowników zobowiązanych do ich
składania, pozostałych działaniami wydziału Organizacyjnego.
2) Magdalena Książyk – w zakresie dotyczącym treści informacji publicznych, związanych
z ogłaszaniem uchwał Rady Miejskiej w Sycowie oraz oświadczeń majątkowych
radnych.
3) Anna Sowa, Paweł Nowak - w zakresie dotyczącym zbywania nieruchomości,
w zakresie dotyczących publikowania komunikatów oraz dokumentów związanych
z pracą wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
4) Jerzy Walczak, Mateusz Krawczyk – w zakresie dotyczącym pracy wydziału
Finansowego i Podatków, w tym min. umieszczania informacji finansowych, w tym:
projektów uchwały budżetowej na dany rok, projektu uchwały WPF, sprawozdań
kwartalnych z wykonania budżetu oraz rocznej informacji z wykonania budżetu, opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5) Justyna Zmyślona - w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych, zgodnie
z ustawą Pzp oraz wewnętrzną procedurą postępowania o zamówienie publiczne poniżej
wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art.2 ust.1 ustawy Pzp.
6) Justyna Zmyślona, Dawid Krawczyk – w zakresie dotyczącym pracy wydziału
Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.
7) Wojciech Dryka, Sara Kubicka - w zakresie treści informacji, dotyczących pracy
referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.

8) Andrzej Plata, Anna Piwowarska – w zakresie dotyczącym pracy Urzędu Stanu
Cywilnego.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mają dostęp do modułu administracyjnego strony
podmiotowej BIP w oparciu o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji nadzorowane przez
administratora strony.
3. Odpowiedzialność za redagowanie treści udostępnianych informacji ponoszą sekretarz
Miasta i Gminy, skarbnik Miasta i Gminy, kierownicy komórek organizacyjnych, zgodnie
z właściwością rzeczową określoną w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy
Syców.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 570/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 czerwca
2021 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie zmian treści
informacji publicznych, udostępnianych na stronach podmiotowych Urzędu Miasta i Gminy
Syców wraz ze zmianą do tego zarządzenia tj. Zarządzenie nr 523/2021 Burmistrza Miasta
i Gminy Syców z dnia 13 kwietnia 2021 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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