
Zarządzenie nr Or– 0152 -1/2008 

Wójta Gminy Lubrza 

z dnia 7 stycznia 2008r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w 

Lubrzy. 

 

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

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

984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 

2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 , Nr 167 poz.  1759 i z 2005 r.  Nr 172  poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządza się, co następuje : 

 

§ 1. 

W załączniku do zarządzenia Nr 193/2005 Wójta Gminy w Lubrzy wprowadza się 

następujące zmiany : 

1) w § 3 ust. 1 pkt.5 otrzymuje brzmienie „Referat Rozwoju Gminy i Spraw Obywatelskich” 

(sprawy stanu cywilnego –USC, pozostałe – SO ; 3 etaty) 

2) w § 3 ust. 1 w punkcie 6 dodaje się wyrazy –„samodzielne stanowisko ds. Informatyzacji, 

Informacji Publicznej, Promocji i Archiwum Zakładowego (IN; 1 etat)”. 

3) w § 3 ust. 1 pkt. 6 tiret 11 wyrazy „woźna” (0,5 etatu) zastępuje się wyrazami „robotnik 

gospodarczy” (0,5 etatu) 

4) w § 5 po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu : 

Do zadań na stanowisku pracy ds. Informatyzacji, Informacji Publicznej, Promocji i 

Archiwum Zakładowego należą : 

1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji i 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

2) realizacja zada ń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych, 

3) zadania wynikające z ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji 

niejawnych w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, 

4) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej, w tym : 



- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej 

5) przygotowanie materiałów, danych o gminie do różnych materiałów i wydawnictw, w 

tym prowadzenie strony www.lubrza.opole.pl 

6) nawiązywanie kontraktów z podmiotami wykonującymi przewodniki turystyczne, 

foldery, plany miast, mapy turystyczne, itp. promujące potencjał gospodarczy gminy oraz 

walory turystyczne, 

7) zarządzanie siecią teleinformatyczną Urzędu Gminy w Lubrzy, 

8) pomoc przygotowaniu wszelkiej dokumentacji (wniosków, projektów, programów) na 

pozyskanie środków pomocowych dla samorządów z funduszy Unii Europejskiej, 

9) podejmowanie działań w zakresie poprawy warunków lokalowych i wyposażenia biura, 

10) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie 

dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” i „poufne” 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2008r. 

 

 

           WÓJT GMINY 

         mgr Stanisław Jędrusik 

 

 

 

 

 


