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Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia Q~....

.m

.2018r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ze zmianami) Zarząd Powiatu
Kolskiego postanawia, co następuje:
§1
~ Regulaminie Organizacyjnym Starostwo Powiatowego w Kole, w brzmieniu tekstu
jednolitego ustalonego Zarządzeniem Nr 120.4.2017 Starosty Kolskiego z dnia 27 lutego
2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale V:

- w § 12 w ust. 2 dodaje się tiret 11, o treści: "Samodzielne stanowisko - Administrator
Bezpieczeństwa Informacji".
- w § 13 w ust. 5 dodaje się tiret 4, o treści: "Samodzielne stanowisko ds. zarządzania
ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego"
- w § 16 w ust. 4 dodaje się pkt. 12) o treści: "naczelnicy wydziałów, kierownicy
referatów, pracownicy na samodzielnych stanowiskach ponoszą odpowiedzialność
służbową
za przestrzeganie
w komórkach
organizacyjnych:
zasad ochrony
i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy
oraz ochrony
przeciwpożarowej
zgodnie
z obowiązującym
prawem
i regulacjami wewnętrznymi urzędu",
2) W rozdziale VI
a) w § 25 w ust.1:
- dokonuje się zmiany w treści pkt 20, który otrzymuje brzmienie: "prowadzenie rejestru
upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu starosty oraz prowadzenie
rejestru umów zawieranych przez Starostwo,"
- dodaje się pkt 28, o treści: "zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu
informatycznego w Starostwie",
- dodaje się pkt 29, o treści: "inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie poprawy i
rozwoju obsługi informatycznej w urzędzie",
- dodaje się pkt 30, o treści: "nadzór nad wykonywaniem napraw, konserwacji oraz
likwidacja urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe",

·"
- dodaje SIę pkt 31, o treści: "nadzór nad bezpieczeństwem
przetwarzanych w systemie informatycznym",

danych osobowych

b) w § 28 dokonuje się następujących zmian:
- w ust.2 skreśla się pkt a oraz pkt b,
- w ust.4 w tiretcie 1 skreśla się słowa: "oraz przyjmowanie informacj i związanych z
gospodarką odpadami"
- w ust.5 skreśla się tiret 3
- w ust.8 skreśla się tiret 4
- w ust.8 dodaje się tiret 8 w brzmieniu: "wydawanie zaświadczeń w związku z art. 37a
pkt 3 ustawy o lasach".
- skreśla się ust. 9,
- skreśla się ust. 11,
3) W załączniku nr 2 do Zarządzeniem Starosty Kolskiego Nr 120.4.2017 z dnia 27 lutego
2017 roku:
a) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści: "Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno Wychowawczy w Kole"
b) skreśla się ust.5
c) skreśla się ust.6

§2
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego, stanowiący schemat organizacyjny
Starostwa otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.
§4
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia
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Organizacyjny

w brzmieniu

tekstu jednolitego

ustalonego przez Starostę Kolskiego Zarządzeniem Nr 120.20.2014 z dnia 4 września 2014r.
Dokonane zmiany w w/w Regulaminie wynikają ze zmiany przepisów i kompetencji
wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Zmiany wprowadzone

do Załącznika

Nr 120.20.2014 z dnia 4 września

nr 2 do Zarządzenia

Starosty Kolskiego

2014r., spowodowane są powołaniem nowej placówki

pod nazwą "Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczy, w którego skład weszły
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Bursa Szkolna oraz Poradnia PsychologicznoPedagogiczna.
Ostatnia

grupa przygotowanych

znnan

zmierza

do usunięcia

wieloznaczności

niektórych sformułowań oraz aktualizacji realizowanych zadań.
Wobec powyższego
i uzasadnione.

dokonanie przedmiotowych

zmian uważa SIę za konieczne

