
ZARZĄDZENIE NR SG.120.12.20I8 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2018r. poz.994 
i 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nadanym zarządzeniem Nr 
SG. 120.34.2015 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2015 (Zmiana: Zarządzenie Nr SG. 120.22.2016 z dnia 
27 lipca 2016r„ zarządzenie Nr SG. 120.2.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. i zarządzenie Nr SG. 120.6.2018 z dnia 
9 kwietnia 2018 r.) wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownicy referatów ponoszą odpowiedzialność za sprawne i zgodne z prawem wywiązywanie się 
referatu oraz podległych im pracowników z zadań wynikających z aktów prawnych, statutu gminy, 
regulaminu organizacyjnego, uchwał Rady, zarządzeń i poleceń Burmistrza oraz nadzorującego prace 
referatu członka kierownictwa Urzędu.”;

2) w § 21 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zapewnienie ochrony danych osobowych, zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami 
wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz w obowiązujących przepisach wewnętrznych w zakresie danych osobowych. 
Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych;”;

3) w § 21 po pkt 21 dodaje się pkt 21 a w brzmieniu:

„21 a) doręczanie podmiotom publicznym będącym stroną lub innym uczestnikiem postępowania 
korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu, zgodnie żart. 392 kodeksu 
postępowania administracyjnego;”;

4) w § 23 w pkt 60 dodaje się literę p w brzmieniu:

,,p) opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologii informatycznych.”;

5) w § 25 pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) ewidencja podatku VAT w tym: sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupu dla Urzędu Miejskiego oraz 
sporządzanie jednostkowej deklaracji VAT, sporządzanie zbiorczych rejestrów sprzedaży i zakupu, pliki 
JPK VAT oraz zbiorczej deklaracji VAT dla Gminy Zdzieszowice;”;

6) W § 27 pkt 48 otrzymuje brzmienie:

„48) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym w szczególności:

a) pobieranie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) przygotowanie projektów uchwal Rady Miejskiej w sprawie określenia liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych,”;

a) przygotowanie projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych,
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b) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

c) wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

d) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.

e) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia,

f) współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,"
7) w § 27 uchyla się 49 i 50;

8) w § 27 w pkt 56 dodaje się literę o w brzmieniu:

,,o) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej z budżetu gminy na 
dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”;

9) w § 30 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie rejstru mieszkańców;”;

10) w § 30 dodaje się pkt 16a i 18 a w brzmieniu:

,,16a) prowadzenie spraw zawiązanych z realizacją zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim 
w Opolu - wydawanie "Opolskiej Karty Rodziny i Seniora"”;

,,18a) potwierdzanie tożsamości osoby wnioskującej o profil zaufany - w ramach działającego w Urzędzie 
Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP;”;

11) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. 1. Samodzielne kierownicze stanowisko urzędnicze, podległe bezpośrednio Burmistrzowi.

2. Przy znakowaniu spraw używa się symbolu IOD.

3. Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy realizacja zadań wynikających 
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz.UE.L.z 2016 r. Nr II9, s. I) zwanym RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, a w szczególności:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane 
osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów krajowych 
i unijnych o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów krajowych i unijnych o ochronie danych oraz 
polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym 
podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego 
w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 
wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

4) współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych 
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz 
w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach;

6) wypełnianie zadań, o których mowa w pkt 1-5 z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego 
z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;

7) przygotowanie dla Administratora upoważnień dla poszczególnych użytkowników do dostępu do 
danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
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8) prowadzenie rejestru wydanych upoważnień do prztwarzania danych osobowych;

9) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami 
o ochronie danych osobowych, prowadzenie cyklicznych szkoleń;

10) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz 
przestrzegania zasad w niej określonych;

11) prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 30 RODO;
12) konsultowanie umów w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności powierzenia 

przetwarzania danych osobowych i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

13) prowadzenie Rejestru naruszeń bezpieczeństwa danych;

14) wykonywanie okresowej analizy ryzyka dotyczącej przetwarzania danych osobowych;

15) wykonywanie okresowych audytów związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

16) opiniowanie procesów związanych z zarządzaniem systemem informatycznym przetwarzającym dane 
osobowe w aspekcie ich bezpieczeństwa;

17) Inspektor Ochrony Danych włączany jest we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 6 RODO Inspektorowi Ochrony danych powierza się dodatkowo wykonywanie 
następujących zadań:

1) nadzór nad przestrzeganiem Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym sprawowanie nadzoru nad 
dokumentacją na etapie jej opracowania i aktualizacji;

2) nadzór nad dostosowaniem posiadanych w Urzędzie systemów informatycznych do współpracy z innymi 
systemami/rejestrem, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

3) współpraca z Administratorem Systemów Informatycznych przy administrowaniu serwerami i bazami 
danych Urzędu;

4) współpraca z Administratorem Systemów Informatycznych w administrowaniu siecią teleinformatyczną;

5) zastępstwo Administratora Systemów Informatycznych;

6) pomoc Administartorowi Systemów Informatycznych w nadzorze nad eksploatacją sprzętu 
komputerowego, oprogramowania oraz poczty elektronicznej;

7) pomoc Administratorowi Systemów Informatycznych, w nadzorze nad pracą i użytkowaniem sprzętu 
komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy;

8) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego;

9) szkolenie pracowników z zakresu obsługi aplikacji biurowych i wdrażanych systemów;

10) informatyczna obsługa wyborów i referendum.”;

12) załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku do niniejszego

13) załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zarządzenia.
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