
zarządzenie Nl 'l04l15
BurmistrŻi czechowic-Dziedzic

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniające zaŻ ądzenie w spraw;e nadania Regulaminu organizacyjnego tJrŻędowi lviejskiemu
w Czechowicach-Dziedzicach.

Na podstawie ań. 33 ust' 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 T' o sarnoŻądzie gminnym (Dz.U'
z2a13l paz 594 z pÓ^ zm')

zaiządzam, co następuje:

s 1. W zarządzen u Nr 252114 BurmistŻa czechowic'Dziedzic z dnia 19 grudn]a 2014 r' W sprawe
nadania Re9ulam nU organizacyjnego L]rzędoW Miejskiemu w CzechoW cach-Dziedzlcach,
wprowadza się następuiące zm any:

1) S6ust 2 otrzyrnuje brzmienie:
2 W sk]ad Urzędu wchodŻą róWn eŹ samodzielne stanow]ska pracy:

1) Pełnomocnik ds' ochrony lnformaci] N]ejawnych' który k]eru]e P onem ochrony
2) Administrator Bezp eczeńshr'r'a lnformacj
3) stanowisko słUŹby BHP1' stdrowisho obsł-g Drał1e'
5) stanowisko ds ochrony PrzeciwpoŹarowej. ',

2) s 11 ust' 3 otrzymują brzmlenie:
,' 3' Burm strz sprawu]e bezpośredn nadzór nad wymienionymi kornórkarni organizacyjnyrni
urzędu

1) WydŻia] ochrony Środow ska Rolnictwa
2) WydŻ]ał Urban styki Arch tektury
3) wydz ał zaęądza.ja Kryzysowego, ochrony Ludności spraw obronnych
4) B uro Audytu I Kontroli
5) B uro Rady M ejskiej
6) Urząd stanu cyw]lnego
7) Pełnomocnik ds' ochrony nformac]i N e]awnych
8) Adnrinistrator Bezp eczeńsh'a lnformacj
9) stanowisko słuzby BHP
10) stanowisko obsługi Prawne]
11) stanowisko ds. ochrony Przeciwpożarowej.''

3) w s 42 ust 1 skreś|a sję pkt 14'
4) po s 43 dodaje się s 43a w brzmien u:

',s 
43a 1' Do podstawowego zakresu dz ałan]a Administratora Bezpieczeńsh'a lnfornracji należyi.

1) zapewnianie pŻestŻegan]a przepisÓW o ochronie danych osobowych' w szczegó ności
ptzez,

a) sprawdzanie ŻgodnoŚci pŻetwaŻania danych osobowych z prŻeplsaml o
ochronie danych osobowych oraz opracowan e W tyrn zakres e sprawoŻdania d a
administralora danych

b) nadzorowanie opracowania aktua]izowan a dokL]mentacji opisu]ące] sposób
przeb'arzan a danych osobowych oraz środki techniczne i organlzacyjne
zapewn a]ące ochronę prŻeh'arŻanych danych osobowych oraz pŻestrzegania
zasad W niej określonych

c) zapewn anie zapoznan a osÓb LrpowaŹnionych do przetwarzania danych
osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

2) prowadzen e rejeshu zboróW danych przetwarzanych przez adm n stratora danych
zgodn]e Ż ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochaonie danych osobowych |DzU.z2014f'
paz.1182zezm)."

5) S 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2 PoszczegÓ ne komórki organiŻacyjne urzędu posługują sę następującym symbolami

Iterowymi:
'1) Wydzlał Urban styki iArch tektury - UA



2
3
4
5
6
7
I

Wydzia] ochrony Środow]ska Roln ch,'/a - oŚ
wydz|a] zaŻądzania Kryzysowego ochrony LudnoŚci i spraw obronnych - WZK
Wydz]ał Strategi i Rozwoiu - sR
Wydzlał Promocji WP
WydŻ ał ŚWiadczeń społecznych _ sP
WydŻ ał lnwestycj i Zarządu Drogamj_ lZD
Wydz ał Geodezji Kańograf i' Katastru l Gospodark] N eruchomośc ami - GG

9) Wydział ZamóW eń Plb cznych - ZP
10) Wydział organizacyjny i Kadr - oR
11) Wydział spraw obywate|skch - so
12) Wydział lnforma1yki- W
13) Wydział Finansowo-Budżetowy - FN
14) Wydział Księgowośc -FK
15) Biuro Rady Miejskiej- BR[,4
16) Biuro Audytu iKontro l- AK
17) Bi!ro ds Prof]laktyki l Przeciwdziałania UŻa|eżnieniom - PPU
18) Biuro Pub icznego Transportu Zbiorowego - PTZ
19) Urząd stanu cywi nego - Usc
20) Pełnomocn k ds' ochrony Informacji Niejawnych - Po
21) Adm n strator BezpiecŻeńsh,Va lnformacji- ABl
22) stanowisko słuzby BHP - BHP
23) stanowisko obsług Prawnej - oP
21'slanowisko os oc\'ony P-zeciwpoża-owe- - ooZ''

s 2. załączn k N 1da zalządzenia otrzymu]e brzmiene określone w zalączniku do n n]e]szego
zarządzen a'

s 3. Zarządzenle wchodziw życie z dniem 1 lpca 2015 r.


