Zarządzenie Nr 384/2018
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 18 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Sieroszewice
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1. W załączniku do zarządzenia Nr 207/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia
25 października 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Sieroszewice wprowadza się następujące zmiany:
1) §13.1. pkt 2) ppkt b) otrzymuje brzmienie:
„b) Referat Inwestycji, zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska (IZO) w skład,
którego wchodzą następujące stanowiska:
- kierownik referatu,
- zastępca kierownika referatu,
- stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego,
- stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i rolnictwa,
- stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych,
- stanowisko ds. ochrony środowiska,
- stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi.”
2) w §13.1. pkt 3) po stanowisku ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
wprowadza się;
„ - Inspektor Ochrony Danych (IOD).”
3) §13.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) Stanowiska pomocnicze i obsługi:
- sekretarka,
- pomoc administracyjna,
- sprzątaczka.”
4) w §22 ust. 10 po pkt 6) dodaje się pkt 6a ) w brzmieniu:
„6a) ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne, z tytułu zmniejszenia naturalnej
retencji terenowej, tzw. „opłaty retencyjnej”.
5) w §22 skreśla się ust. 25;
6) po §27 dodaje się §27 a w brzmieniu;
„§27a. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy realizowanie zadań
wynikających z przepisów 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) zwane dalej RODO (Dz.Urz. UE L 119 z 27.04.2016, s.1) oraz innych

przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, w szczególności: (IOD)
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO
oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych
i doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw
członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu
przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział
obowiązków;
3) działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego
w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
4) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
5) współpraca z organem nadzorczym;
6) 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
wszelkich innych sprawach;
7) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem
praw przysługujących im na mocy RODO;
8) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.”
7) Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE do
zarządzenia Nr 384/2018
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 18 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Sieroszewice
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy
określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
W celu dostosowania zadań nałożonych na gminę oraz usprawnienie pracy Urzędu
wprowadza się zmiany do Regulaminu Organizacyjnego.
W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

