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Góżycy

o samorżądżig gminnym

Zarżądżasi§, co naśępuje:
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Roz,l/iil IIl oRcANIzAcJA URzĘDU oĘ} m!jc br/nicnie:

URzłDU

,,Rozdziil lII oR6ANIzAcJA

§ 7 ] slruktulę oĘaniżacyjną Uźędu śanorviq:

]) Kieroilic{wo Urżędu:

o seketdz Gnnry lso),
d)

s(dbnik cniny (sK),
2, Komórkj oreatriżacyjne Urzędu

:

l) Kierołlik Urzędu slaN cywilncgo (Lisc) Fo§adz4cy ponadto spra§y

Z

żałtsu

2) Za{ęlca Kićowóika Ur7qdu slanu cy§i]neeo (Usc) prowadząc!, ponadto spra§a
2 zakrcsu ewidcncji ludńości (EL), dó{odóN osobhlycn (Do) i srypendiórv szkolnych
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2)w §? usl,3 otra,Dujó bźhi.nic:
..3, w sklad s la. ówis k prfuowni czycl
!rzęd! §. hodzą slanoł, ska pontcnicze
i obslusi]
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2) Pomoc

adnnnistrdlrna zol.udnian, § mi.rę potrzeb

";

3)§ §? usl.ł otź}mujc bźmicnic|
,,4, wielkośćzatrudńienia w Urzędżi€]cś mieDra. Zźleż,od ilościi z]ożo.ościż.dań
dotyczy to zatrud.uńia pfuo§nikół na stmołŃkd.n rzednilz!ćh. ponocy
.dminńfacyj.ej na cas okFślony lub |ieokreślony onz pracownikó$, na cz4 sczonowy,
\r r.nach pnc llblicznych i nnetrcncyjnych. za pośFdnjct|en PoNilrowego Urżędu

4)ł §

13 ust

t. otźymuj. bnni€nic|

żaslępca wójia ł}konuje cz}nn.ści należące do ko]nFlencji wójta tylko wczasGjego
usprawicdliwionej nieobecności s]ro\lodó§anej uilopen], choiobą lub rynikdj4cą ż inn}c!
|lżyczyn DoPusżcza sie łłczenie lunkcji ZiĘpcy wójla i seketdzB GminJ,"
,,

,1,

5) § 2a olrżymujg
,,§2,r. Do

brzfoićni€:

z!d!ń 3tlnorviska ds. o.h.Uny środowiski i gospodarkj łod.cj należą śpras]

L) Rdliżać]a zadań Zrviążan}ch z realiza.]ą Flograjnu doitczą.ero usuvania łlrobó\Y
zt ieńiqcyclr azbes!
2) \adór nad Reguldńinen utzynrariB cżysościi porządku w gminie i opd.D*1$,anie
3] Pro{adzenie działań 2 ż&lcN edukacjj ekoloBicżnei,
.|) KonpleksoNa gospodarka vodno ścickoł€ i Delio]lcJe,
o.l]rcm pDecivPóNodzio\a i Falizacia proemmórv N tym żakrcsic,
') żadani! z zakrćsu l.sóv pairs§lo$ych i pĄ,Wainyclr,
6)
7) wyda\łarie zez§óleń na śs,iadczenie usług konruraln}lh,
8) PrcWadzenie dokumentmji dolyczącćj pr2ynależlościsnliny dó celo§eEo Z{ią2kU

l/U l],u
9)

lolo,a-J, , ,.,, podl

PNladzcnie spmY

z

z

r,,,u",r

kreśu ochron)-

cnin

,Les!

§odołhka.

w lynr:

spolżąd2anie pliDólv, pmgfufuów i sprarvożdań z zakesu ochrony śrDdo},iska:
_ proMdzenie postęlo\,ń doirczącychżezwoleńna s},cinkę drżew i krćvów' dec}2ii
_

§odowiskowyclruMrunkó*aniach zgody na @lizację Drzedsięi,Zięcia,
_ pro§adeni. śF tżs dotycząc ych ochron} !o Nietr7a rtmosferyczne go,
_ żadaniaz zakesu o.hron! pżyrod}, ochlony ż§ielzal gośpodaskicn i domolv!ćn
utż}mani. i esl€tyk! 7jclc gnrinnci.
_ \spółPńca zicdnoslkąortsmiz..]iną gfuiny (zcK) leolizującł 2.dania emnly,
lo) Roz]i.żmie dolacji ZLviłanciż prce.amen azbcsioĘnr,
|' spoPądz1. P \pn{o/dj oo
projeklós ućh§a] ndy gń y i zażądzeń sóiia W spmwa.h objętrch
12) Pr4€otolvyseie
o

1

] )

żgodnic z zakreśem oborvi,l^ów !.zcshiczenie rv w_vko. y\ annL konto li zeządczej i
2dżądaniu D,ykiem okrdlonych odĘbn_vn zl,4dzenicn wój ra,

6) § 25

otrżyhuje brz,nicnic

\

,JLrc.U Ad,ń Kierunnil-I Usc:
Wykonywanie żadań z żdkresu rejenmcji ś l cywiln.go órż imy.h cż]mości
w systemie leleinfomBtycznynr wrńiklj:tć!ćh 2 Usld§y z d.ia 23 hśopada 20l4r - Pra§o

l)

oaklaclrslanucyłiheso(Dz.Uz20l4r..poz,l?4l

a)

zcżńjandńi) §tym:

Ąin.\,anie oświadczeli o wśąpieniuu,rvjązek naIzeńskii
b) deshcjl urod7.1i. inalżcńslł, i z_{onó$ onz i rych zadair
c)

nrając],ch

Wply\ m śan

]vydavliić sLosolt!ćh zaśshdc7€ń i odphół,ż Rercstru §tan! cyNi]nego (Rsc),

d) rea]iacj0 zadań \}nikajncyclr z Kodeksu Rodżifuego i o] iekuńczeso.

Provadżcnic spl!\, rł_wnikającycll usraN' o Zńianie nnńr i nazYjsk,
2) sp.rżądZmie Miosków o nadanic medali 7! dhgot$alc poz,vcic ma]żcliskic
j órrani2o$anie Uro.Zysości z tvm z},ivanych,

c)

obo\iązki

2

zlkre§u oświr§:

sp!a§, oświaly effiny jak. organl Fro§2d7łccg.
pżekazywan!.h gfui.ie z bud7clu lańs§!2 i KuraloE oświatr,

l) Pro§ldzenie

olr

lozlicżmie dota.ii

2) Prorvadzenie slraw w 7akrosie ustale.ia sieci s7kól pub]ic7hych. przedsżko]i i luŃtóW
P, , ?|./
l, ,!u,d,,] ,
ltl '. , , ,,n,.o o, / ,. ,

'r!źel

s

])

i

przedszko]i nielublicżn}ch oraz
Plowad7-cDic sprav
zakresie svidencji Vkó]
iożlicżanic dotacji Frzcka4a€|Fh dLa szkół i pżedszkoli nicNbLicznych,
4) K.nttolaprawidłolvości siorządżanych Prolektóworgani7acyiny.h szkól.
5)

żats,jeldzanie arklszy óleanizacljnyćh na dany r.k szlolny.

6) Proqad7c.je sp.aN z żakresu organizosżnia

dżiećion 5 i 6l.nrim [arunkó\,do

rocłęo

prży8olowalia puedszkolncgo,

7) lbsadzenje spraN zwją7any.n
i posieżenie sleo§,iska dlBkloĘ.
8) Plowadzenie spFw ż§iązanycb

z

przepros.dżeniem kolkusu na dyEklora szko]y

ż oc.ną placj- drtkloE

śZkoly lve Ńspóldżiaieiu

ż or_{anen nldzoru pedagogiczneeo Kulalora oŚrviat!.

ańi i odznacze ni ani dla dyrektoró§,,
l 0) Prowadże.ic spnw żwiąZnych ż prz,vgoto§anien posl§poy?nia eezaminrc.vlncgo dor
ubiegJnia śięo awańs ńa (opień nauczyciela nianoq,anego.
9) Pm}2d7-cnic sprav zlviązanych z Dagrod

P.zygolovyRbie okres.wyćh ócen i ińlonnacri dolyczący.h hdań ż żałresu ó§vialy.
12) opnco\}Tanie resulaninu wynalradżania nauczycie]i § żakesie sblonyń \,usla*,ie
l ])

slrawow

ic nadzoru nad poprawnością prłaotorłania pr7ś7 rady
sż1,oly ijego zgódność z prawcm,

]3)

pe

dagogić zńć

sbtulu

11) cionadknie. śPB§dre.ic i l%kżylvfuric do fumloriu,n ośWiaty deych zc
ż systenie Infornrlcji ośwjdloitj (slo),
l 5

)

Pizckaz}a9anie szko]on nrządżeń. utFulowdi r]B\'Ąclr dollcżących oś{,idly.

szbł

]6) Prcrvadzenie spn9 doty.żą.ych st}pendfun wójta dla udoLnionygh ucznió\ żsodnie
17) Proładzenie

spFN ,§iąZnlćh z dofinanso$,anienr kosztów kszia].cnia pracoMikói,

l8) organizo*anic dosożu uczŃórv do \żkól,
l9) Ustalmic dodaika^r fuoqNacin]ch dh drrcklorórv,

\l, !,pó,F,],d /! /!jJ,^,,ó, /dk,,n,V)l, /lol , r,\,,J,or,{xla

,ojnji .!"l

jporozunień wżakEsie us$$y o s,Yscmie ośvialt,

2]) Przrg.1o$yv?nic projektó* uchila] liad} cniny i Zarząd,.li wójla obiny ordz imych
Datefialóv \Mószonych pod obmdy R!d, Gniny i wójl. z żał]esu pros2dżońych spL.v,
22) v}kony\€nic suiennie i starannie Poleceń i *skazó$,ek prćlożonych }v łrzej
§lnienionyn zaliEsic orJz inn!ch zad.ń zleconych dodatkoł! niewynrienionych §}żej.

2]) Pro*adzenie spnv z 7akr€

średiichrvynagfudżeń naucżycieli i slożadzbie

\niośku ó łtddje dowodu osobisFgo do Rejesłu
D.sodó\ osobŃtch (RDo) oiu nnrych deych dotycżąc}ch dowodu osobśtego
w prżĘadku nieobecności pracosnika ds evidencji ludóości. do\odów osobistycb,
stvpcndiórv szkolnt-ch i arehisum żaklado§,ego \Pó*od.Waną urlopenr \}Poczyńkoł}m:
.h.óbą hb nrna nieobecnością,
2r) Wrkon§anic zadań u$dLq ż 7akresu Usla§} o cNidencji ludności i lozpożądzeń
§)kond*ćżych do uŃa\y F plżyladku nieobeclośgi pFcorvnik! dś.e§,idcncji ludności.
dowodó\! osobistych, slypendiów sżko]nych i .rchnlTnr 7akład.§ego spoMdolralej
2,1)

wplo\"dzBnie danych 7a$,an]ch

urloPeor

s,yPóczyŃołl

nr, chorobą

]ve

lu!

ńa n!eobecnościa,

26) PrzyeoloNys,anic pącktów decyzji tv sFawjc śJpendióN szkoln}ch i spnw dot
oboviązku szko].ego w przrpadku nieobccności pracownika ds, evidencji ludności,
do\ odóW osolrislych, śypeńdiów szkoln}ch j lthnlm 7ak]adosego spo\odovorq Url.pem
V, pJ!/Jniotq, _\o,oo., 1,o,1,J,,f , \ ćnl t,o1, l,.Ub.rno,|a

2. obowiązki z z.krgsu z.dań ZlsięDcy Ki.roYnib

sprlli''

zakresu €wid.ncjj

Usc

prowadząc€8o ponMlo
ludności,dowodórY osobi§ty.h i styp.ndióri szkolny.h

1) W)lionyNmic żad.ń Z ż.łresu Ejcdńcji sdu c}},ilnelo orz iDjych .zlmości
\\ stslcmie leleinlbmaly.zny,n synikljący.h ż u{r{t ż dnia 23 ]Ńopada20l4r, lławo
ó ałta.h slanu cywilŃgo ( l)7,U ż 20l4r, .poz,l 74l a żńimmi). v iym:
a) p.zińówmic ośNiadczeń o wnąpicniu W z§iązck nlalżellski;
b) qcstEcja uńd2eń. nrdłzeńnrv i żgonóW oraz i,lrych zadań m,jący.h §ptyrY nd stan
.) s}-da$anie śosownych zanlildc7cli iodpnóW2 Rći.śnLslalu cyq,ilnego (Rsc).

Iealiacja7add w}likajac}ah l Kódek RodziMego iopićkuńcżcgo,
ą !rclvadrenie splaN vllik.jacyclr lstawy o 7nianie inri.n ]n,,Ńk[
d)

2) spórlądznie Miośkólr o mdeic medlli 2 dfueoi €le lozr.ic
i oEan i7orvanie uró cz} śościZ lym 7lvi4żmych,

maIżcńskie

Z,lk,cł, Nlidchcji

lUdnnici :
l) }rydał?nil żaś$iadczcńo zamcldo\2niu na pob}t slaly i pobyt czasov]|
2) \,ryda*,an ia ż. ś{iad czeń z rej e srLu niesżkńcó\, i re] eśruzam ie szka ni a cudżoziemcó\,, na
vni.śkżai,nd*owatj osoby, zawielającycn pelĘ opis przelwdrżanyclr d.nych

jednoslko$lch 2 rcjestru nricszkańcół, olM rcieslru zanrieszkani.
c dżożicmcóu, na podśłlvieprzópisótv usia!\) o csidenćii ludności]
,1) Udosiępniani. dan],ch ż lcicstn nrGvkłiców i Ejeślu Zlhieszkanjd ćudzozićhcóv na
pod sh§ie odrębny.h przcp Gół :
j) i,yśęaD{ania z wnioskieD do nnrhn! spra\! \,c$n$znrch o nadanic lub zorianenumcnl
3) udostę|rnńija daiych

j \,p,,ep,o{.,,,)o.nid.n.ih,dl,,.i
6) vlda§eia zaśliadczeń o prasie do e]osorvanh §
1\,.p,

§xbor..h:

Prez,vd.nln

Rzecz)pospohej Pólśkie.j. dó Seinu i do scnatu Rzecz],pospolitei Polskiei. do ParlmenlLl
Euro]rcjsklcso s, R,.czypdspólitej Pohkiej ore relirenda.h ogólnókra.jo§!ćb:
7) st]o74dzanie żktó*,pelnońocni.Na do gloso\reia * ubon.n: Prezydenll
Rże.apospoljtcj l'oLskicl, do sejnu i senatu Rze.żfospohej Polskie.j, do Płlmen{U
F]uro]rciskictso ł RzccżyPóspUlitej Polśkiej, do olgmół sl&o Nią.y ch j e dnoślek sanorżąd!
IcrytonalncEo oru wójlói, b rńistżć§ i preżJdentów nia1, oraż re]irendach
$.dżenia poslepo Nań rv slEsi c q! isBni a s}borc_Y do q cśIu\Yyborc ów|
9) pr. sadżen ia poslepo w.ń .dninislmc inyc h n, spra\ a clr melduŃo rvyc lr i
]0) ł}&ł2niainnych zaś\yiadcżeń,\, żakesie wykolyYan},ch czynności. },ydawanych nx
pod na§i. pizepkó W K!.]
8

) pro

ll)polwiadczfuia za zeodbośćz orygi.alcjn odphół doliuntn!ós, Z ploMdzol)ch
posĘpo§ań odż odliśydokuhenló$ pźcdsia§iolllch przez slDly na pouzeb],
pfu\ldzon}.b poslępo\lli, Poświadcżeiie obcjft\ie lodpis pDcosnik!. datę i ożMc^nie
nricjsca spożądżenia pośrviadcżeni!.a na żądanie nfuny, róMież godznrę sporzadzenia
pośuiadczenia, Jeżeli dokumenl ża§ieia.eclł szcze8óllre (dopńki, popiarvki lub
usżkodzcnia] należy n§ierdzić to (DośNiadczeniu.

z z,krcsu do§,od&Y osobis§.h:

l) rejestncjj dmych

ókreś]onych v,nsta$,ie o e{,idcn.ji

lud.ości$ rejeśźePESEL

za

PóŚrednicNen srsleó! 1.leinlomaqlz.cco:
2) usu*jnia niezgódnośc! dany.h zwdrycn w Eresźe PESEL, W rejeśrżeńies7aańćów
oBż ]v rej estze zfo i€śżkani x ć udżo2ień có w;
3 ) wyd.},.ni. zaś{,i!dc zeli o utjlci c lub uszk. Ltżen iu d o\łodu o so bht.go:
4) wprow.dzmia deych do Rejestru Dorłoddv osobisl].lr l)lsndzonego przcz nrijrisna
vjJ,.,\.,]odo,oal'|,,o,,,_.)/B.j r ,o,|1k e c,' o,,1,1,cj,,p'i,*,jo /FoDl n],
5) vydavania zświaicżcnz Rejeslru Do§ldów osobklFh na s,nio$k żainleresouźnej
osóby. za§i ćra ią. ych pcIny o dpis plzclva źa|ych daorch dol],czących tcj osoby|
6) udosię!ńjania dal!.h z Reiesliu Dosodów osobhtrch 1r n],bi. icdnoslłoq],m:
7) wtda$ania poNićrdzcnh zIożctri. sliosku o \rd. c do§odu osolrńtc8o|
8] śpor2ądzmiai po§\iadczei. ż8odnościż or}gnrałcn odpisói, dotanrcnlórn
ż dokuncntacji §ydalycn i unicsażli onyclr dol,odós, o so bi s§ ch:

9)

uży§a.ia ccn]t]t.fu sluząccgo do obstug] elektroniczne_lo Rejesl.u Do{ódół' osobhtych

lB,, .l," ,..5,,,"

lo \ ,c,l

l{,ien,|lldno.

z znkresu s§,DendiórY szkolnr.hI

$!da\eie

decyzji

śsF}§ie

żaśilkóNi nyPendióW szkolnych olaz w sprał'i. §yłonmia

?) s §2ó Pkt2 olźynlujebźnicic:
.,2) stj.ó\riśko ds. budorvnicnv!, in§.3tycji

l)

i

gospodarki przestrżcmcj pro§NdZi

i

ćalizacją insestycji gninnych,
2] Przygoto§f*anie mdlerialóś p]anistycznyclr rniny \Y żałJ€sie zaBo§podaro*fuia
Nadzól nad planowaDienr

])

Nadżórnad polityką p,esnzenną gniny
.1) Prżechosył,anie aktullDych planów zagoslodarowania oraz sludiun ui,arunkorYń
i k jcruńków agospodabrłania przesllzenncgo
5) K trd}ńacja dzialań fiilzanyclr z 1rydxł'anicm otinii i synra8anych uzrodnień
dok ujn enló s, F lanNt!. hych.
6) PDwadze.i€ pośęPo{ń ż zakrcsn ]rydawania d{!żji o sarunk&h zabudory

żaaospoda(Nania ielen!
?) Pros.dze e splarY z zakrcsu Pllnu Zopalr7.nia gmil, } ciepb i elergię el.kty.7nq,
s qh cnergię od!.wiullrą,
8) Ro7lic7mic dola.ji otrż}my\9nych na zadania inliaśruttunlrc i inwcs§lje z Ageucji
Nicruchoności Roltrych, od Wojc\ldy Lub$kiegoi imy.h insyfucj i pnb icznycn.
9) DokumenlowaDie i proyidzcnie lkl ł zakesie pr7-rnalchości Gminy cóź}la do
i

]

śoważysżeŃ...odndla luDstÓ\"

łldawiDieD y}phóW

i *rj]sórv 7 Pllnu żagóspod,rólvmia prżcslżennego
pŁez suDoshko ds, gośpolttu odpadanri. gosPodarki prżeś.żeńnej] dróg.
ll)Uśaleie dla slan.Wisla ds, sospodarkj odPadami. sospóddki przcsrzcnnej i dóg
zak]esu Zldańlofuoćy tćchni.żnej uzy p]oNad,eniu Frcćdur! uchwalania miejscowych
l 0)

Nadzór !a

,lanów zagospodaro§2nia lźeslrzemeBo i śudiu.]uwEu.kos,ń i kicjmkół,
zagospodaloNeia pźestŁnn.go oraz nadzÓL nad ich Ękonanje,n.
12)Pr4,9olo},arłaniepbjekńwuch§aliad!gnrinyiż.ladzcń§ój1!i,nnaqżchóbjętycb
]])Wykonywdie innyćh

zadań 7leconych

pżeżvójla llb Kicrowlila R.fcr.tu Roz\oju

GospodBrc,ego i cósp.darki Komlnanrej.

8) tylul

§

,,§29. Do

9) § 29

ż9 oirzymuje

bźnie.ie:

żidŃ KierołDika zcspol!

dś-FUndUsł UE. sekr€l"rilt(

i p$nocji gminy

pkt l2 olrżymuie Drzn,icnic:

,.l2)Ki.r.$anicZcspoleNds. Ji[dUś/!ljl]iopnco§y§anieDlojekló\

\'1}.hśpn m.h,"

l0)

§

31olżYnluje bvnienit:

.,31, Do

żrdiń sirno§isk, ds, g.spodnrti 0dDndadi g.\Dod.rki nżeM.,ennej i dróg

1) WsPóllraća,ć nanolvjski.m ds zdmósicń p b]ic7nych ur,,ędu puy or_lani4cji
pIćlaIEu u zakre si c o dbj oru j 7asospódań §ani a odp adó \ k o]nuralnych,
2) ]nlonrowanie miesłań.ólv o systcnic eospodartj odladmi i o oplahcn Za
gospodalołauie odpadaDri.
3) Prcwadzenie baz} dan},ch rvłaśc]cielinienLcnonośgi żanies^alych
i nieżanieszkilych na podśawie deklaracji o qrsokości oplaty za lospodarc*anie

4) !ro\a d zenie

po stepo$ ań do

Llczacyc lr qsokoś ci oplaly za gospodaro*,anic odpadanli

5) PlołdTnic snrawozdań i analiz ż zakEsu rospodarki oĄadaff] 06ż pź}i.]o§dlie

spraŃ7dań od p,cdsiqbiorcÓ\r.
6) PfuM adzenie spraw ż§iążanych u rejston dzialan]ości rgulNlanej,
7) Wykonyrvanie nrnych zadań z zakresu gospoda*i odladanrj §rnikając},mi z uśaN.r
o ulrzymaniu crystościi porządku rvgnrinach,
8) Bieżcy konlakt z Drzedsiębiorcą $}kont]racynr nslugi l, żakresie żał2nej Unolvy
Z zcK ( larnono§am odbiolu odpadólv, olr§h]la PsloK, inne nsralenil łlnikają.e

zumost)omzl]icżącykontaklzsol1ysani{§nz.krcsic).
9) Prz}loloĘł€nic dokunrcnlacii mzl jczci].se.j z przedsiębiorćą,
0,$)dl aliv)p\ó\ l,\..,.o\, pl, /o_o ioddó,
] l ) W.vkonyivanie pmc lecnniczny.h zlecan!ćh prżcz stanorrisko ds budo*niclM,
in*,eśycji i gospodarłi prześ.żenńe]Urżędo G]nlny pzr ploMdrcniu plcedurJ
uch\alenia fip7-p. sludfum uWafunkosań i kierunkós, Zcospodaro§ania

]2)P]!\ad,..lc 8nrjnnq cwjdencji 7aby&{nv omz opEco\nvfurie i Mdzoloyfurie
onimego Re8llaninu opieki nad Z.by&ani, §spólpraca z Woie{ódzkinj

Konser§2(oren żabllkó§.
l])|rosadzenie spra\ ż żakresl drogowniclva oiaz wsFółpra.a ż in.yfii zarządcmi
dróg publicżnych,
l4)Ą!\, zenie spra§ z ż.kc$j konunikacji pasażelskići !l(s i PKP.
ls)!źygotowanie propożlcji plojell0 do bOdżclu gńj.y § dziedziiach $nikających
ż Wyżcj wyni enio n. go 2akie cz}nnoŚ.i.
ló]Pźygotoł,anic prcjcktów lchwJ] Rady Gnriny i zrrząd7.ji wójla w śpńslclr
objęt!ch żalEscnr cżymoś.i.
l7)Roz]icznie dotacji ł żakcsie zablkóW

ll) lvtul § 36 otrzynujc brznicni.,, § 36, Do zad.ń slrno{isk! dś.ksi9Bo{ości
pod.&o$,ej i łind!..kacji finlnsoNcj n!l.ży: !, orlz w plrlgr!fi€36 dodaje się IJunkt
lf o trcści:,,13) ArchiłUn żiklrdorre". ponadt0 skr€śla się rv tym Pirngrifie żadnnin
f hkr.sic zi§t§pcy Ki.rosnika Uź{du stanu c}q,iln.go".

vl

PoI)ZlAl, ZADłN PoNIlĘDzY REFERATE\I
sLANolllsKAłll dodaicsi§ §36! ], bźlnic i!|
InsDekton ochrlny dany.h

l) żapc§Ticnic realizacji zadań ]hikającrch z RożloiżądTnia Pfulameniu
ELuopciskiceo i Rady (UE) z dnja 2? kwieinia 20ló r. w sprawic ochrony osób

liżycaych ł żwiążkuż pi7cl\€żanienr danych osobolvych i v sllałie §lobodicgo
przeplysl talich danycn orazuchyle|ia d}Ieklyrvy 95/46/\rE (ogólne iozpoźąd7.nic
o . chronie

d

anych

o

so6o*],ch ).

2) ińtbmDwanie adniniśratola oraz pr.cownikół, klórĄ- pżetwarzoją dane osobowe.
o obos,iążtdch sp.cży§a]ącrćh na nich na mocy rozpor74dzenia ońZ imych
plzephó§ Unij Lub Póśi, .żIońlowskich o ochJoni. ddrych i doradza.ie im W l.j

]) nonitorcwanie p]żesfzegania lo4óuądżenia, pr*pŃórv kajo§fch i innych
lźepisóW Unii lub pańś$ czlonklwskjch o ochrcnie lmych orM p.li§ki

adfiinistaiora w dziedzinie oclmny danycn osobo}Yclr,
,1) Ealizacja zadań co do ocen) skutkóN d]a ocnrony dlnych om,

nonnuołeie Fj

5) Wspólprac a z o lganen nadżolczyn.
6) pelnienie iiLŃc]i lunku konlakloryero dla or_liDu nadżorcże8o rv kBesliaclr
Zwiażanrcl ż pr7.isir7ani cm, § lyn ż uprzedninri konsuIucjami oraz I stosor9rych
Fzypadkach pio wad7.n ic końsun

ac

ii We §szysiki ch

s p

i.wac h

załącznik Nr I do zźądzeni! .,sclrcmrt orglnizlc}iny jgdnostki" otźynujc nowe
brżńidi. ink w uałąuniku do niniciszego zlrządzgnia.
13)

§2

wykonanic7aPąd7cniapołierz!się sekreużo§i cnnn]

§ 3. ża,ąd,enie ]vdrldżi \! żltic z dnicnr ] gndnia 20l8 r.. z \!ąlki.D
Znjcnioncao ]v ustepje 2 RoltlziJlu I]I oRGANIżAC.jA URll;DLl Punktu 2 dol}cucego
ZaśleFy Kiero$nik, USc iż]nienioncao punktu

l4 v

tyjn rożdziale dol}cącego
sa]nodżielnego śmoNiska ds, ksileo\ości podatkorrej, windykacji linanso*ej i dc]riwun.
klórc \thodza § żtcje7dtjenr l ]Ule{o20l9 r,
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