
Zarządzenie Nr .B.?..dW..o.~.B .... .tP.JS. ....... 
Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia .2i..J1t?..:d:P..I.~.Y. ....... 

w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
u. 2015.1515) 

zarządzam 

co następuje: 

§l 

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyskowicach nadanym Zarządzeniem nr 
RZ 120.025.2015 z dnia 22.07.2015 r. wprowadzam następujące zmiany: 

1. W§ 1, w pkt VI po słowie "komisji" skreśla się przecinek. 

2. W§ 3, w ust. 6 w tabeli dodaje się pozycję 17 w brzmieniu: 
"17. Samodzielne stanowisko- Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI". 

3. W§ 11: 
1) w ust. 1: 

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
"9. Prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej 

oraz majątkowych;" 
b) dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

"10) Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej." 

2) w ust. 3 skreśla się pkt 16. 

4. W§ 22 skreśla się ust. 12 i 13. 

S. Dodaje się§ 25a w następującym brzmieniu: 

"§ 25a 

Samodzielne stanowisko - Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

Do zadań samodzielnego stanowiska -Administrator Bezpieczeństwa Informacji należą 
w szczególności następujące zadania: 



1. Z zakresu ABI: 
1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim 

w Pyskowicach, 
2) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, 
3) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych zgodnie 

z zasadami określonymi w odrębnych przepisach oraz organizacja procesów ich rejestracji, 
4) sporządzanie sprawozdań w zakresie sprawdzeń dla administratora danych i G I ODO 

w zakresie czynności podejmowanych dla zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach zgodnie z odrębnymi przepisami, 

S) prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i wyrejestrowania administratora bezpieczeństwa 
informacji. 

2. Zadania dodatkowe: 
1) prowadzenie spraw z zakresu elektronicznego systemu informacji przestrzennej, 
2) prowadzenie spraw związanych z redagowaniem platform elektronicznych usług publicznych, 
3) wykonywanie zadań administratora kontem Urzędu Miejskiego w Pyskowicach na platformie 

e-PEUP, 
4) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania i eksploatacji urządzeń kserograficznych 

i faksów." 

§2 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

Zarządzenie wchodzi w życie 15 stycznia 2016 roku. 
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