ZARZĄDZENIE NR 28/08
WÓJTA GMINY MIRÓW
Z dnia 14 sierpnia2008roku
rr'sprawie zmiany R€ g ulaminu organizacyjn€ g o Urzędu Gminy w Mirowie.
Na podstawieart.33ustalvyz dnia 8 marca 1990r.o samorządziegminnym
(i. Dz. U. z 200l|'. N| ]42.poz.l591ze znt.)zarządzamco następuje:
$1
\\'załączniku do zarządzeniaNr 1l/2006 z dnia 17 marca 2006r. w sprawie nadania
Regulaminuorganizacinego Użędu Gminy rv Mirowie wprowadzasię następujące
zmiany:
l ' tt.$ 18pkt 1 dodajesięppkt25 ł brzmieniu:
15/prowadzenie
sprau :
I' w zakresie informatyki oraz ochrony danych osobowychw szczególności:
l. administrowanicsiecią informatycznąoraz bazami danych systemów będących
w uż)'tkowaniuUrzędu Gminy' w tym wykonywanieobowiązków administratora
w obowiązującejPolityce bezpieczeństwa
systemów itr1brnratycznych
określonych
oraz hNtruLcji zarządzan1'a
systememirrfolmatycznymsłużącymdo przetwarzania
danychosoborvychrv szczególności:
o protldzenie ewidencjisprzętuinformatycaegooraz urządzeńwchodzących
rr.iclo skład.
. uslalilDieidentyfikatolówi hasełuż},tkowikom. dokonyrvanieich zmian
i \\J].('iestro\\JTanie
użytkownikóww razietakiejpotrzeby.
. spm\dzanie za\'artościkomputerów pod kątem |egalnościprogramó\\.
wlaściwych
konlptttclort}'ch
orazuż1'waaia
nośnikólv
informacji.
. spm\dzaDiekopii au'aryjnychwykomnychprzez uż)tkownikówpod kątem
dals7!'iiclrprzydatności
do odtworzenia
danychw przypadkuawarii systemu.
. sPolządzanie kopii fapasowej systemu infomatycznęgo na dyskach
cD-l{oM.
2. insLa|orł'itnl<
i lktualizowanie
oprogramowania.
3. wdrażanie
no\'ch techrriki rozrviązańinformatycznych.
4. nadzór i ponroc pracounikom urzędu \!'popla\,\łrym użytkowaniu sprzętu
komputero\\'cgo.
5. dbałość
w tym usuwanieusterek
o należ]t1'stantechnicznysprzętui oprogramowania
i drobnl'cbarrarii
_ w tym sieci informatycznej.
6. przegląd.konsetwacjaibieżącanaPrawasystemó.w
7. stosowanie ś|odków tęchnicznych mających na celu zabezpieczeniedanych
osobow]'chprzedujawnientem.
8. profilakt!kaiurlywirLrsowa,
9' nadzórnad L*otzeniemkopii zapasow}chbaz danychprzezli.ytkowników.
do
10' okresort.esprlrvdzaniekopii zapasowychpod kątem ich dalszej przydatności
odtwaęaniadan)'chw przypadkuawariisystemu,
1l. czuĘanienall zape\mieniemawaryjnegozasilaniakomputerówoftlz innychurządzeń
przetwarzania
danych,
mając)'ch\Pl)'\\ na bezpieczeństwo
danychsieci komputerowcjUrzęduprzednieport'ołzurym
12.zape.rr'nienic
bezpieczeństwa
do siecizewnętrznej.
dostępcn]

13. zabezpieczerrie \lządześ t systemów infolmatycznych przed utratą tych danych
spowodou'anaawariqzasi]ania iub zakłóceniamiw sieci zasilającej,
14.pzygotorvyuanie urządzeń, dysków lub innych informatycznych nośników
zawierającvchdane osobowe do ]ikwidacii'
15.prowadfenie aktua]izacjisystemów komputerowych'
16. dokonyrvanie Zakupll spŹętu komputerowego' programóW komputerowych i ich
wdlażanie'
17. instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów. drukarek i innych urządzeń
komputero\\'ych,
l8. dbałość
o maleliałyeksploatacyjnedo drukarek,dyskietki' lyty CD itp',
19. organizacjai prowadzenieszkoleń informatyc2nychdla kadry urzędtrgminy.
20. zapelvnienje dostępu do intemetu i poczty elektronicznej na stanowiskach p.acy
\'/ uzędzre.
2l. opieka i nadzór nad wdrażanyn]isystemami,konsultou'aniezmian \ł oplogramowaniu
oraz kontakt\,z autoramioprogmmowania,
22. zatządzanie c1ziaIaniemelektronicznej skzynl<i podawczej'
23. administracjasjecią komputelową
24. współp|aca Z Adninishatorem Bezpiecfeństwa Informacji w zakesie ochrony
bef piecZeńsh\.asystemukomputerowegourzędu'
25. zalfądzanie dostępem do internetu zgodnie z lł}.tycznymi Polityki Bezpieczeństwa
i polecenianriAdninistratoń Bęzpieczeństwalnformacji,
26. wykon1rvanieobo$'iązków Administratola systemów Infomatycznych,
Il. w zakresie ustalr'y o dostępie tlo informacji publicznej:
l. nadzór nac]pr.arvidłowym
funkcjonowaniemstrony podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznei.

s2
Zmieńa się schenlatorganizacyjnyi etatowyUrzędu Gminy w Mirowie

s3
Zarządzeniervchodzi n. życie z dniem podpisania'
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY

I ETAPOWY URZEDU GMINY W MIROWIE
WOJT
S'IANOWISKA SAMODZIBLNE

SKARBNIK
I etat- I osoba

REFERAT FINANSOWY
6etatów_6osób

SEKRETARZ
I etat- I osoba

REFERAT ORGANIZACYJNY
I KADR
6etatów_6osób

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
2etaty-2osoby

REFERAT oŚwIATY, KULTURY'
KULTURY FIZYCZNEJ
l_/4etatu-Josoby

RADCA PRAWNY
r/2etatu I osoba
STANOWISKO DS.
BUDOWLANYCH
tetat-losoba
STANOWISKO DS. OCHRON

ŚRoDowIsKA
1 etat I osoba

STANOWISKO DS.

woDoCIĄGoWYcH I

ZAOPATRZENIA W WODZIE
I etat l osoba

GMINNYoŚRoDEK PoMocY sPoŁEcZNEJ
8 etatów 9 osób

STANOWISKO DS. ROLNICTWA
I etat I osoba

