ZARZĄDZENIE NR 580/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2021
roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Nowa Ruda
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 220/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 lipca 2020
roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Ruda,
zmienionym Zarządzeniem nr 239/20 z dnia 21 lipca 2020 oraz zarządzeniem nr 441/21 z
dnia 22 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 10 ust. 5 dopisuje się pkt 5): „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych”.
2. W § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Skarbnik Gminy - główny księgowy budżetu
zapewnia prawidłową realizację budżetu Gminy oraz nadzoruje pracę Referatu
Rachunkowości Budżetowej i Dochodów”.
3. W § 15 ust. 1 dodaje się pkt 8: „Pion Ochrony Informacji Niejawnych”.
4. W § 24 skreśla się ust. 1.
5. W § 24 ust. 3 dodaje się pkt 71: „realizacja zadań związanych z zapewnieniem
dostępności podmiotu publicznego do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami”.
6. W § 26 ust. 1 pkt 24 dopisuje się ppkt e): „prowadzenie elektronicznej ewidencji
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji
przydomowych oczyszczalni ścieków”.
7. W § 26 ust. 2 dopisuje się pkt 14: „Realizacja zadań związanych z nasadzeniami
zielenią niską”.
8. W § 26 ust. 2 dopisuje się pkt 15: „Prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków”.
9. Po § 29 Dodaje się Dział VIII – Pion Ochrony Informacji Niejawnych i dodaje się § 30:
„§ 30. 1. W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Urzędzie tworzy się
odrębną komórkę organizacyjną – Pion Ochrony Informacji Niejawnych, którym kieruje
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
2) zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przechowywane informacje niejawne,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji
niejawnych,
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie i nadzorowanie jego realizacji,
6) prowadzenie postępowań sprawdzających,
7) organizacja szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2021 r.
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