
Uchwala Nr M42019 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 11 lipca 2019r. 

zmieniajqca uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Pultusku 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie 

powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pultusku, stanowiqcym zalqcznik 

do uchwaly Nr 53/2019 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pultusku wprowadza 

sic nastcpujqce zmiany: 

1) w § 3 pkt 12) otrzymuje brzmienie: 
„Samodzielnych stanowiskach pracy — naleZy przez to rozumiee Wieloosobowe 
Stanowisko Pracy ds. Informatyki, Powiatowego Rzecznika Konsumentow, 
Radce Prawnego, Stanowisko Pracy ds. Wynagrodzen, Audytora Wewnetrznego 
oraz Inspektora Ochrony Danych.", 

• 
2) w § 7 pkt 16) otrzymuje brzmienie: 

„Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki 	INF", 

3) § 27 otrzymuje brzmienie: 

„Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki 

1 Do podstawowych zadati Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Informatyki 
naleZy: 

1) W zakresie zapewnienia obsiugi informatycznej: 
a) kreowanie wewnetrznych dokument6w dotyczqcych obsiugi informatycznej, 
b) koordynowanie dzialan z zakresu informatyki w Starostwie, 
c) opracowywanie i realizacja planOw dotyczqcych informatyzacji 

w Starostwie, 
d) planowanie rozwoju sieci LAN i WAN Starostwa, 
e) realizowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej, 
f) proponowanie i wdrazanie nowych systemow informatycznych, 



g) bieZqce naprawy sprzctu, 
h) instalowanie oprogramowania, 
i) proponowanie organizacji szkolen w zakresie obsiugi sprzctu 

i oprogramowania informatycznego, 
j) prowadzenie wykazu sprzetu komputerowego i oprogramowania 

zainstalowanego w Starostwie, 
k) wykonywanie innych zadarl wynikajqcych z ustawy o informatyzacji 

dzialalnoki podmiotow realizujqcych zadania publiczne i przepisow 
wykonawczych. 

2) W zakresie administracji systemami: 
a) kreowanie wewnetrznych dokumentow dotyczqcych administracji 

systemami, 
b) administracja serwerOw i utrzymanie sprawno§ci system6w operacyjnych, 
c) zarzadzanie kontami uZytkownikOw w systemach informatycznych 

Starostwa, 
d) administracja systemOw bedqcych na wyposaZeniu Starostwa, 
e) administracja serwisami internetowymi i kontami e-mail Starostwa. 

3) W zakresie bezpieczenstwa przetwarzania danych: 
a) zapewnienie ochrony danych osobowych wg wewnetrznych dokument6w 

Starostwa, 
b) nadzOr nad przestrzeganiem zasad okre§lonych w wewnetrznych 

dokumentach Starostwa, 
c) nadzor nad zapewnieniem ochrony praw autorskich w zakresie 

oprogramowania, 
d) zabezpieczenie ciqglogci funkcjonowania infrastruktury informatycznej, 
e) tworzenie kopii bezpieczenstwa danych i system6w. 

4) W zakresie cyberbezpieczenstwa: 
a) utrzymywanie kontaktOw z podmiotami krajowego systemu 

cyberbezpieczenstwa, 
b) realizacja zadati i obowiqzkow wynikajqcych z ustawy o krajowym systemie 

cyberbezpieczefistwa. 
5) W zakresie lqcznogci: 

a) zapewnienie iqczno§ci telefonicznej, komorkowej i internetowej 
oraz sprawowanie nadzoru. 

6) W zakresie monitoringu wizyjnego: 
a) zapewnienie obsiugi monitoringu wizyjnego w Starostwie. 

2. W ramach sprawowanego nadzoru Starosta 	wyznaczy pracownika 
odpowiadajqcego za naleZyte zarzqdzanie pracq Wieloosobowego Stanowiska Pracy 
ds. Informatyki." 

§ 2. 

W zalqczniku do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pultusku, 

stanowiqcym zalqcznik do uchwaly Nr 53/2019 Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 15 lutego 

2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Pultusku § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wieloosobowe Stanowisko Pracy 

ds. Informatyki". 



Podpisy czlonkow Zarzgdu Po 

1. Jan Zalewski 

2. Beata JoZwiak 

3. Halina Banach 

4. Emilia Ggsecka 

5. Zbigniew KsieZyk 

GLOWNY SP JALISTA 
ds. Info tyki 

inz. 	:frz Rzepkowski 

sprawdz - oci w 	for alnopraw. m 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza sic Sekretarzowi Powiatu. 

4. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

SEKRETARZ POWIATU 

mgr Katr na Jankowska 
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