
Zarządzenie Nr 2/2006 r. 

Wójta Gminy Lubrza 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubrzy 

 

 

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz,1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz.984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 153, 

poz.1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lubrzy nadanym Zarządzeniem Nr 

194/2005 z dnia 25.01.2005 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 3/2006 z dnia 01.03.2006 r. 

wprowadzam następujące zmiany: 

„W § 3 punkty 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

 2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 

niejawnych, do ochrony informacji niejawnych tworzy się „Pion Ochrony” (symbol akt – PO)  

W skład „Pionu Ochrony” wchodzą: 

1) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zwany dalej pełnomocnikiem 

ochrony, którego funkcje pełni Sekretarz Gminy; 

2) kierownik kancelarii tajnej, którego funkcję pełni pracownik zatrudniony na 

stanowisku ds. obsługi USC i obrony cywilnej w Referacie Rozwoju Gminy i 

Spraw Obywatelskich; 

3) administrator systemu, którego funkcję pełni pracownik zatrudniony na 

stanowisku ds. informatyzacji, informacji publicznej i promocji w Referacie 

Rozwoju Gminy i Spraw Obywatelskich. 

 

 



Pełnomocnik Ochrony podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. Do zadań 

pełnomocnika ochrony naleŜy w szczególności: 

- zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie i 

podległych jednostkach, 

- opracowanie planu ochrony urzędu i jego realizacja, 

- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

- współpraca ze słuŜbami ochrony państwa i bieŜące informowanie Wójta o przebiegu 

Współpracy. 

 Kierownik kancelarii tajnej odpowiada za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, 

obieg i wydawanie dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeŜone”. 

 Administrator systemu odpowiada za ochronę systemów i sieci teleinformatycznych. 

 Pracownicy pionu ochrony wykonują swoje zadania w ramach dotychczasowych 

obowiązków po przeprowadzeniu postępowań sprawdzających i uzyskaniu poświadczeń 

bezpieczeństwa. 

 

3. Schemat struktury organizacyjnej urzędu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu” 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 12 grudnia 2006 r. 

 


