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ZARZĄDZENIE NR 86/22 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

 

z dnia 29 marca 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 

 Urzędu Miasta Biała Podlaska 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zarządza się,  co następuje: 

 

§ 1. W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Biała Podlaska 

nadanym zarządzeniem nr 138/21 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 29 lipca 2021 

r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 10 pkt 1 lit c po tiret pierwsze dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

„- Referat Kultury i Sportu       Ks”. 

 

2)  § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. 1. Do  podstawowego zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należy 

w szczególności:  

1) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, reorganizacją i likwidacją publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek; 

2) ustalanie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i szkół prowadzonych przez miasto, a także określanie granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych; 

3) zapewnienie prawidłowych warunków funkcjonowania publicznych przedszkoli, szkół 

i innych placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 

i opieki; 

4) organizacja zróżnicowanych form kształcenia dzieci i młodzieży na wszystkich 

poziomach nauczania (w tym: kształcenie integracyjne i nauczanie indywidualne); 

5) sprawowanie nadzoru nad publicznymi przedszkolami, szkołami i innymi placówkami 

określonego przez obowiązujące przepisy dotyczące oświaty; 

6) kontrola spełniania obowiązku nauki; 

7) współpraca z Lubelskim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli; 

8) realizacja zadań w zakresie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli; 

9) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek; 

10) dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek; 

11) przygotowywanie dokumentacji związanej z obsługą administracyjną konkursów  

na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i innych placówek oraz przeprowadzanie 

konkursów; 

12) opracowywanie regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków  

do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

13) określanie tygodniowego pensum zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycielom  

w oparciu o przepisy szczególne; 

14) określanie rodzajów, warunków i sposobów przyznawania pomocy zdrowotnej 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto; 

15) ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród prezydenta; 

16) przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji i Nauki, 

Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz odznaczeń państwowych i resortowych 

dyrektorom publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek; 

17) przyznawanie, uczniom szkół publicznych i niepublicznych, nagród prezydenta „Złote 

Pióro” i „Diamentowe Pióro”, stypendiów prezydenta oraz innych wyróżnień  

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji;   
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18) prowadzenie spraw związanych z ewidencją niepublicznych szkół i placówek oraz 

udzielanie i rozliczanie dotacji do szkół i placówek niepublicznych; 

19) realizacja programów rządowych w zakresie edukacji, wychowania, sportu, itp.; 

20) ustalanie potrzeb, w porozumieniu z Wydziałem Inwestycji, w zakresie remontów  

i inwestycji obiektów oświatowych; 

21) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracodawcom dofinasowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników; 

22) nadzór nad finansami szkół i placówek w zakresie planowania i wykonywania budżetu 

oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej; 

23) realizacja zapisów ustawy o systemie informacji oświatowej; 

24) dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

25) prowadzenie rejestrów i ewidencji: 

a) rejestru placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 

b) rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

c) stowarzyszeń zwykłych. 

2. W Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu tworzy się następujące stanowiska pracy:  

1) naczelnik wydziału;  

2) zastępca naczelnika; 

3) ds. organizacyjnych szkół i placówek publicznych i niepublicznych; 

4) ds. finansowych; 

5) ds. opracowywania i przetwarzania informacji; 

3. W Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu tworzy się Referat Kultury i Sportu,  

do którego zadań należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z właściwym wykorzystaniem i eksploatacją 

komunalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych; 

2) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych; 

3) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zawiadomień o imprezach 

artystycznych i rozrywkowych organizowanych na terenie miasta; 

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją świąt państwowych i uroczystości 

miejskich;  

5) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów za osiągnięcia 

w dziedzinie kultury oraz nagród i stypendiów w dziedzinie sportu; 

6) tworzenie i upowszechnianie różnych form działalności kulturalnej, sportowej, 

rekreacyjnej i turystycznej; 

7) kontrola obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie zlokalizowane na terenie miasta; 

8) prowadzenie kalendarza imprez w regionie; 

9) opracowywanie i sporządzanie informacji, analiz, sprawozdań jednostkowych, 

okresowych i rocznych z zakresu zadań realizowanych przez referat na potrzeby 

urzędów centralnych, wojewódzkich, agencji i innych;   

10) prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną komisji, rad i innych 

zespołów doradczych działających w obszarze zadań realizowanych przez referat; 

11) obsługa administracyjna i merytoryczna Młodzieżowej Rady Miasta; 

12) realizacja procedur związanych ze zlecaniem zadań publicznych wynikających  

z programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w zakresie zadań 

referatu; 

13) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją instytucji 

kultury podległych Radzie Miasta oraz z zatrudnianiem dyrektorów i zastępców 

dyrektorów tych instytucji; 

14) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad realizacją budżetu oraz 

funkcjonowaniem instytucji kultury podległych Radzie Miasta;                           

15) prowadzenie rejestrów i ewidencji: 

a) rejestru samorządowych instytucji kultury, 

b) ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych, 

c) ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, 

4. W Referacie Kultury i Sportu tworzy się następujące stanowiska pracy: 

1) kierownik referatu; 
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2) ds. kultury fizycznej i turystyki; 

3) ds. kultury. 

5. W Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu tworzy się Referat Spraw Społecznych,  

do którego zadań należy w szczególności: 

1) inicjowanie, wspomaganie, realizowanie i monitorowanie działań w zakresie polityki 

społecznej: zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym; 

2) opracowywanie, realizowanie i monitorowanie efektów realizacji programu 

współpracy z organizacjami pożytku publicznego w zakresie zadań referatu; 

3) realizacja procedur związanych ze zlecaniem zadań publicznych wynikających  

z programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w zakresie zadań 

referatu; 

4) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego; 

5) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym i finansowym nad 

realizacją zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w zakresie zadań 

referatu; 

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku 

publicznego;  

7) współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów 

społecznych; 

8) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością organizacji 

pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta; 

9) prowadzenie spraw związanych z realizacją miejskiego i ogólnopolskiego Programu 

Duża Rodzina;  

10) prowadzenie spraw związanych z realizacją miejskiego Programu Wsparcia  

i Aktywizacji Seniorów, w tym Strefy Seniora;  

11) obsługa administracyjna i merytoryczna Bialskiej Rady Seniorów; 

12) prowadzenie spraw związanych z   funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych 

miasta: Zespołu Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Środowiskowego Domu Samopomocy;  

13) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem niepublicznych instytucji opieki 

nad dziećmi do lat 3; 

14) prowadzenie spraw związanych z repatriacją; 

15) analiza i ocena potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany, 

16) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych w zakresie 

promocji zdrowia i profilaktyki chorób; 

17) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców; 

18) prowadzenie prac związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych; 

19) dokonywanie oceny dostępności do świadczeń medycznych i reagowanie  

w przypadku jej ograniczenia; 

20) opracowywanie Miejskiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego  

i realizacja jego zadań dotyczących działalności referatu; 

21) wspomaganie i koordynowanie działań szkół promujących zdrowie oraz innych 

inicjatyw społecznych w obszarze promocji zdrowia; 

22) opracowywanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Biała Podlaska, realizacja 

zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z tych dokumentów; 
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23) wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych na rzecz przeciwdziałania patologiom 

społecznym; 

24) prowadzenie spraw związanych z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

6. W Referacie Spraw Społecznych tworzy się następujące stanowiska pracy: 

1) kierownik referatu; 

2) ds. ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień;  

3) ds. społecznych; 

7. Pracą Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu kieruje naczelnik, a pracą referatów 

kierownicy. 

 

§ 2. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Biała Podlaska otrzymuje brzmienie zgodne  

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.  

 

 

PREZYDENT MIASTA 

/-/ 

MICHAŁ LITWINIUK 


