ZARZ1\DZENIE NR 2112019
WOJTA GMINY NOWE MIASTO

z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Zarz~dzenia Nr 18/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wdroienia nowego
urz((dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad
publikowania danych w Biuletynie Informacji Publicznej

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie do informacji publicznej
(t.j. Oz.D. 2018 r. poz. 1330 z p6in. zm.), §9 ust. 1 i 2 oraz § 15 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewn((trznych
i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Oz.U. 2007 r.
Nr 10 poz. 68) zarzqdza si((, co nast((puje:

§ 1. W Zarzqdzeniu Nr 18/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wdrozenia nowego urz((dowego
serwisu intemetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania danych
w Biuletynie Infom1acji Publicznej, wprowadza si(( nast((pujqce zmiany:
1. §4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ,,1) Mariola Bugalska - przewodniczqcy Zespolu Redakcyjnego"

2. §4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ,,2) Katarzyna Maranowska - redaktor SIP w zakresie oglaszania
przetarg6w zam6wieil publicznych organizowanych przez W 6jta Gminy Nowe Miasto, rozstrzygni((c
przetarg6w, obwieszczeil i ogloszeil oraz wszelkich informacji umieszczanych na tablicy urz((dowych ogloszeil
urz((du gminy, a wytworzonych w urz((dzie, innych dokument6w przeznaczonych do publicznego
udost((pniania wytwarzanych na stanowisku"
3. w §4 dodaje si(( pkt 9 w brzmieniu: "9) Justyna Malecka - redaktor BIP w zakresie publikacji
zawiadomieil 0 wydaniu decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, obwieszczeil 0 wydaniu decyzji, innych
dokument6w przeznaczonych do publicznego udost((pniania wytwarzanych na stanowisku."

§ 2. Traci moc Zarzqdzenie Nr 46/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 wrzeSnia 2017 roku
w sprawie zmiany Zarzqdzenia Nr 18/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wdrozenia now ego
urz((dowego serwisu intemetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad
pUblikowania danych w Biuletynie Informacji Publicznej .
§ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierza si(( czlonkom Zespolu Redakcyjnego.
§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

W6jt Gminy Nowe Miasto

Slawomir Dariusz Zalewski
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