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ZARZĄDZENIE NR 45/22 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

 

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz. 1372, 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. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 10 ust. 1 pkt 4 lit a po tiret drugie dodaje się tiret trzecie w brzmieniu: 

„- Referat Transportu       Tr”. 

 

2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W Urzędzie Stanu Cywilnego tworzy się następujące stanowiska pracy: 

1) kierownik; 

2) zastępca kierownika; 

3) ds. aktów stanu cywilnego.” 

 

3) w § 33 w ust. 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 

„5) ds. sprawozdawczości i rozliczeń.” 

 

4) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„§ 39. 1. Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy  

w szczególności: 

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i właściwej organizacji pracy; 

2) opracowywanie na zlecenie prezydenta okresowych analiz funkcjonowania urzędu; 

3) informowanie mieszkańców w punkcie obsługi klienta; 

4) rekrutacja, w tym nabory kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 

kierownicze stanowiska urzędnicze; 

5) prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników urzędu,  

w tym przygotowywanie spraw rentowych i emerytalnych tych pracowników  

oraz kierowników jednostek organizacyjnych z wyłączeniem kierowników jednostek 

oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną 

pracowników urzędu; 

7) rozkład czasu pracy, nadzór i kontrola nad dyscypliną pracy; 

8) organizowanie i prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,  

z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem pracowników; 

9) opracowywanie planów wydatków osobowych urzędu; 

10) prowadzenie centralnego rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 

prezydenta; 

11) prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej; 

12) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej dla pracowników Urzędu; 

13) wykonywanie zadań związanych z wyborami do samorządu terytorialnego, 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, 

przeprowadzaniem referendum; 

14) prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu; 

2. W Wydziale Organizacyjnym i Kadr tworzy się następujące stanowiska pracy: 

1) naczelnik wydziału; 
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2) ds. kadr; 

3) ds. organizacyjnych; 

4) ds. obsługi klienta; 

5) ds. kancelaryjnych i obsługi telefonicznej. 

3. W Wydziale Organizacyjnym i Kadr tworzy się Referat Komunikacji, do którego 

zadań należy w szczególności:  

1) dokonywanie rejestracji i wyrejestrowań pojazdów, wydawanie dowodów 

rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic 

rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i kart pojazdów; 

2) przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o zbyciu pojazdu;  

3) dokonywanie zmian w dowodach rejestracyjnych niewymagających ich wymiany; 

4) wymiana dowodów rejestracyjnych; 

5) kierowanie pojazdów na badania techniczne; 

6) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu; 

7) prowadzenie spraw związanych z kasacją wycofanych tablic rejestracyjnych;  

8) wydawanie międzynarodowych praw jazdy; 

9) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami; 

10) wzywanie kierujących pojazdami, w razie uzasadnionych zastrzeżeń, do sprawdzenia 

kwalifikacji; 

11) wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom lekarskim w przypadku 

zastrzeżeń, co do ich stanu zdrowia; 

12) cofanie, zatrzymanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami; 

13) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości; 

14) współpraca z sądem, prokuraturą i policją w zakresie prowadzonych zadań referatu; 

15) wydawanie zezwoleń na prowadzenie kursów dla kandydatów na instruktorów nauki 

jazdy; 

16) wydawanie zaświadczeń, wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia kierowców, sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia 

kierowców oraz przeprowadzanie w nich kontroli co najmniej raz w roku; 

17) wydawanie i cofanie uprawnień instruktorom i wykładowcom; 

18) prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców; 

19) współpraca z policją w zakresie kontroli praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza 

ośrodkiem szkolenia kierowców; 

20) współpraca z WORD w zakresie przekazywania informacji o wynikach egzaminu 

państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym 

ośrodku szkolenia kierowców; 

21) współpraca z administratorem danych zawartych w Centralnej Ewidencji Kierowców  

w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego 

popełnionych przez kierowców, którzy ukończyli szkolenie w danym ośrodku 

szkolenia kierowców; 

22) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców; 

4. W Referacie Komunikacji tworzy się następujące stanowiska pracy:  

1) kierownik referatu; 

2) ds. praw jazdy; 

3) ds. rejestracji pojazdów; 

4) ds. nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.” 

5. W Wydziale Organizacyjnym i Kadr tworzy się Referat Transportu, do którego zadań 

należy w szczególności 

1) dokonywanie i wykreślanie wpisów z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje 

kontroli pojazdów oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu 

przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów; 

2) przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli 

pojazdów; 

3) wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty do dokonywania badań technicznych; 

4) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości; 

5) współpraca z sądem, prokuraturą i policją w zakresie prowadzonych zadań referatu; 



Zarządzenie nr 45/22  Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego  2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

Strona 3 z 4 

6) wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

w tym organizatora publicznego transportu zbiorowego poprzez:  

a) planowanie rozwoju transportu, 

b) organizowanie publicznego transportu zbiorowego, 

c) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, 

7) prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na podjęcie i wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego; 

8) prowadzenie spraw związanych z licencjami na podjęcie i wykonywanie krajowego 

transportu drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy oraz transportu drogowego  

w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; 

9) prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na wykonywanie określonego  

w zezwoleniu rodzaju transportu drogowego osób;  

10) prowadzenie spraw związanych z utratą lub nienaruszeniem dobrej reputacji przez 

przedsiębiorcę, zarządzającego transportem lub osobę fizyczną uprawnioną  

do wykonywania zadań zarządzającego transportem; 

11) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem niezdolności zarządzającego 

transportem do kierowania operacjami transportowymi oraz przywracanie tej 

zdolności; 

12) prowadzenie spraw związanych z zaświadczeniami o zgłoszeniu wykonywania przez 

przedsiębiorcę przewozów drogowych na potrzeby własne; 

13) kontrola przedsiębiorców, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, licencji, lub wydano zaświadczenia o wykonywaniu 

przewozów na potrzeby własne; 

14) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg, prowadzeniem 

spraw związanych z pojazdami porzuconymi oraz przepadkiem na rzecz powiatu 

pojazdów usuniętych, w tym wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów oraz 

parkingów strzeżonych do ich przechowywania. 

6. W Referacie Transportu tworzy się następujące stanowiska pracy:  

1) kierownik referatu; 

2) ds. transportu i komunikacji miejskiej.” 

7. W Wydziale Organizacyjnym i Kadr tworzy się Referat Obsługi Mieszkańców,  

do którego zadań należy w szczególności:  

1) prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności w tym prowadzenie 

postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania i wymeldowania decyzją 

administracyjną; 

2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających 

tożsamość; 

3) prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów samorządu terytorialnego, 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, 

referendum, w tym prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów osób 

uprawnionych do głosowania. 

8. W Referacie Obsługi Mieszkańców tworzy się następujące stanowiska pracy: 

1) kierownik; 

2) ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

9. Pracą Wydziału Organizacyjnego i Kadr kieruje naczelnik, a pracą referatów 

kierownicy.” 

 

§2. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Biała Podlaska stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Miasta. 

 

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

 

PREZYDENT MIASTA 

/-/ 

MICHAŁ LITWINIUK 


