BURMISTRZ MIASTA USTROŃ
43-450 USTROŃ, Rynek 1

ZARZĄDZENIE NR J~2019
BURMISTRZA MIAST A USTROŃ
z dnia 27 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta Ustroń

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506).
Burmistrz Miasta
zarządza
§1.
W załączniku do zarządzenia nr 170/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń wprowadza się następujące zmiany:
l) § 4 ust., l pkt 13 zmienia z "Radca Prawny RP" na "Wydział Prawny RP"
2) W § 4 ust. l dodaje się po punkcie 11) punkt IIa) w brzmieniu:
"lla) Wydział Administracji Elektronicznej AE"
3) W § 4 ust. l dodaje się po punkcie 9) punkt 9a) w brzmieniu:
,,9a) Samodzielne stanowisko ds. Wizerunku miasta i komunikacji z mediami KM"
4) W § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"W ramach Wydziału Administracji Elektronicznej wyodrębnia się Referat Informatyki AE.Rl"
5) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Burmistrz Miasta nadzoruje bezpośrednio:
l) Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
2) Wydział Środowiska i Rolnictwa.
3) Urząd Stanu Cywilnego.
4) Wydział Prawny.
5) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
6) Straż Miejską.
7) Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.
8) Wydział Administracji Elektronicznej.
9) Inspektora Ochrony Danych.
10) Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień.
11) Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
12) Samodzielne stanowisko ds. Wizerunku miasta i komunikacji z mediami."
6) § 8 otrzymuje brzmienie:
,,1. Zastępca Burmistrza zapewnia w powierzonym zakresie kompleksowe
rozwiązanie problemów
wynikających z zadań miasta, a w szczególności nadzoruje pracę wydziałów zgodnie z podziałem kompetencji oraz
innych jednostek organizacyjnych Miasta Ustroń realizujących zadania własne Miasta.
2. W czasie nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta jego obowiązki
pełni Zastępca Burmistrza.
3. Zastępca Burmistrza nadzoruje bezpośrednio:
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l) Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami.
2) Wydział Mieszkaniowy.
3) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
4) Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Organizacji samorządowych.
5) Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych.
4. Zastępca Burmistrza nadzoruje bezpośrednio niżej wymienione jednostki organizacyjne Miasta Ustroń:
l) Żłobek Miejski.
2) Gazetę Ustrońską.
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
4) Miejski Dom Spokojnej Starości."
7) § 9 ust. l pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"Samodzielne stanowisko - Biuro Rady Miasta."
8) W § 9 ust. 2 po punkcie 11) dodaje się:
,,12) Kontrolę nad terminowym przygotowaniem przez naczelników wydziałów, kierowników referatów, osoby na
samodzielnych stanowiskach pracy materiałów na sesję Rady Miasta i posiedzenia Komisji Rady Miasta.
13) Kontrolę nad terminowym przygotowaniem przez naczelników wydziałów, kierowników referatów, osoby na
samodzielnych stanowiskach pracy odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych, wnioski Komisji Rady
Miasta oraz na postulaty, petycje i wnioski mieszkańców.
14) Kontrolę wykonania uchwał Rady Miasta.
15) Prowadzi rejestr zarządzeń Burmistrza."
9) W § 13 ust. 2 w miejscu słów "Zastępcę Burmistrza Miasta" wpisuje się "Sekretarza Miasta".
10) § 19 ust. 22-34 i 53 skreśla się.
11) Po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:
"WYDZIAŁ ADMlNISTRACn

ELEKTRONICZNEJ

1. Wydział administracji elektronicznej wykonuje niżej wymienione zadania:
1) Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemów informatycznych urzędu.
2) Określenie zakresu informatyzacji oraz planowanie rozwoju systemów informatycznych urzędu.
3) Zapewnienia, zarządzania i utrzymywania: sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, dostępu do
sieci transmisji danych, usług sieciowych oraz systemów zintegrowanych dla komórek organizacyjnych
i stanowisk pracy urzędu.
4) Zakup i opiniowanie pod względem technicznym programów po wcześniejszej akceptacji funkcjonalności oraz
wartości merytorycznej przez odpowiednie komórki organizacyjne urzędu.
5) Wykonywanie prac związanych z modyfikacją istniejących programów wynikających ze zmian technicznych,
stanu prawnego i przepisów dotyczących zadań administracji samorządowej po wcześniejszej akceptacji
funkcjonalności oraz wartości merytorycznej przez odpowiednie komórki organizacyjne urzędu.
6) Przygotowywanie
dokumentacji
prawo zamówień publicznych.

zakupów

związanych

z informatyzacją

7) Zapewnienia legalności stosowanego oprogramowania oraz bezpieczeństwa
w komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy urzędu.
8) Wdrażania i stosowania zasad bezpieczeństwa
organizacyjnych i stanowiskach pracy urzędu.

informatycznego

oraz

urzędu

zgodnie

z ustawą

systemów informatycznych

ochrona

danych

w komórkach

9) Administrowanie zasobami sieciowymi i bazami danych urzędu.
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10) Nadzór nad ewidencją ilościowo-wartościową
niematerialnych i prawnych.
11) Prowadzenie szkoleń dla pracowników
i oprogramowania w zakresie technicznym.

sprzętu

urzędu

teleinformatycznych

i sieci

w zakresie

użytkowania

sprzętu

oraz

wartości

komputerowego

12) Administracja techniczna Biuletynem Informacji Publicznej.
13) Administracja techniczna serwisem internetowym Miasta Ustroń.
14) Administracja techniczna systemem sprawozdawczym GUS.
15) Administracja oraz ewidencjonowanie i archiwizowanie baz danych dokumentacji elektronicznej w Systemie
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP).
16) Koordynowania prac w zakresie budowy miejskiego systemu informatycznego.
17) Koordynowania prac w zakresie budowy miejskiego systemu monitoringu.
2. W ramach Wydziału
następujące zadania:

Administracji

Elektronicznej

wyodrębnia

się Referat Informatyki

wykonujący

l) Zarządzanie infrastrukturą informatyczną urzędu.
2) Zarządzanie funkcjonowaniem i kontrolą legalności oprogramowania urzędu.
3) Zarządzanie wdrażaniem i funkcjonowaniem polityk bezpieczeństwa w systemach informatycznych.
4) Administracja oraz ewidencjonowanie i archiwizowanie baz danych dokumentacji elektronicznej w Systemie
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP).
5) Administracja techniczna serwisem internetowym Miasta Ustroń.
6) Przygotowywanie
dokumentacji
prawo zamówień publicznych.

zakupów

związanych

z informatyzacją

urzędu

zgodnie

z ustawą

7) Nadzór nad ochroną danych osobowych w systemach informatycznych.
8) Nadzór nad zasobami danych i baz danych.
9) Administrowanie zasobami sieciowymi i bazami danych urzędu.
10) Prowadzenie szkoleń dla pracowników
i oprogramowania w zakresie technicznym.

urzędu

11) Nadzór nad ewidencją ilościowo-wartościową
niematerialnych i prawnych."

w zakresie

sprzętu

i sieci

użytkowania

sprzętu

komputerowego

teleinformatycznych

oraz

wartości

12) Po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:
"SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WIZERUNKU MIASTA I KOMUNIKACn Z MEDIAMI
l. Bieżąca analiza i ocena Miasta Ustroń z punktu widzenia strategicznego oraz komunikacyjnego: zarówno
z punktu widzenia komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej,
2. Pełnienie funkcji opiniotwórczej, doradczej w obszarze strategii i rozwoju Miasta Ustroń,
3. Doradztwo Burmistrzowi Miasta Ustroń w sprawach strategicznych dla realizacji działań priorytetowych dla
Miasta U stroń,
4. Analiza materiałów, działań, wydarzeń, oraz wskazywanie tych, na które powinien być obecny Burmistrz
Miasta Ustroń ze względu na ważny interes miejski czy społeczny w ujęciu horyzontalnym zarówno krótko jak
i długoterminowym
5. Współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta Ustroń przy realizacji polityki informacyjnej Miasta Ustroń.
6. Reprezentowanie Miasta Ustroń w kontaktach zewnętrznych na rynkach lokalnych, regionalnych, krajowych
oraz międzynarodowych,
7. Udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych gremiów zgodnie z odrębnymi dyspozycjami
Burmistrza Miasta Ustroń,
8. Wykonywanie innych zadań, działań mających wpływ na wizerunek, a także na politykę informacyjną
Miasta Ustroń."
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13) § 23 otrzymuje brzmienie:
"WYDZIAŁ PRAWNY
l. Do zadań Wydziału Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Burmistrza Miasta, Urzędu
Miasta, jednostek budżetowych Miasta Ustroń, instytucji kultury, które zawarły umowę z Centrum Usług
Wspólnych w Ustroniu na wspólną obsługę oraz Rady Miasta, w tym w szczególności:
l) Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych, w tym zarządzeń oraz projektów
uchwał kierowanych pod obrady sesji Rady Miasta,
2) Nadzór nad stosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
w trakcie załatwiania spraw,

przez pracowników Urzędu

3) Opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów umów i porozumień,
4) Prowadzenie zastępstwa sądowego w charakterze pełnomocnika,
5) Wydawanie OpInII prawnych na pisemny wniosek, po przedłożeniu
niezbędnych
dokumentów
potwierdzających opisany stan faktyczny i zawierających wskazane wątpliwości prawne. Wzór pisemnego
wniosku o-wydanie opinii prawnej określony jest w drodze odrębnego zarządzenia Burmistrza Miasta,
6) Weryfikacja pod względem formalno-prawnym przygotowywanych przez spółki, których wspólnikiem jest
Miasto Ustroń projektów protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników,
7) Sporządzanie projektów uchwał zgromadzenia wspólnika w spółkach, których wspólnikiem jest Miasto Ustroń
w zakresie zasad wynagradzania członków organów spółek.
2. Pracą Wydziału Prawnego kieruje Naczelnik, który pełni rolę koordynatora pomocy prawnej w rozumieniu
ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, przy czym radcy prawni podlegają bezpośrednio Burmistrzowi
Miasta."
14) § 29 otrzymuje brzmienie:
"SAMODZIELNE STANOWISKO - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
l. Informowanie o obowiązkach wynikających z RODO oraz innych właściwych przepisów Unii lub państw
członkowskich o ochronie danych osobowych oraz doradzanie w tym zakresie,
2. Monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych właściwych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych osobowych,
3. Monitorowanie przestrzegania wdrożonych procedur ochrony danych osobowych,
4. Doradztwo w zakresie podziału obowiązków (np. między współadministratorami, Administratorem Danych
Osobowych a podmiotem przetwarzającym lub pomiędzy pracownikami Administratora Danych Osobowych),
5. Działania zwiększające świadomość pracowników
obowiązków wynikających z RODO lub przyjętych procedur,
6. Szkolenia dla
przetwarzania danych,
7. Przeprowadzanie
osobowych,

pracowników

Administratora

Administratora

Danych

audytów w zakresie przestrzegania

Osobowych

Danych

Osobowych

uczestniczących

RODO i wdrożonych

w zakresie
w operacjach

procedur ochrony danych

8. Udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej
wykonania,
9. Współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego
w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych,
10. Pełnienie funkcji 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."
15) Załącznik nr 6 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
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§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l kwietnia 2019 r.

BURMISTyASTA
PrZ~Ip'-Kc

rez

AY

a

ra

~ Kt - B _ <;1 •

Id: 632282CB-3427-4836-A6EO-908AA3B6E492.

Przyjęty

Strona 5

