
Uchwała Nr 256.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 4 czerwca 2018 

 

w sprawie zmiany  Uchwały nr 232.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 

2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie 

 

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, uchwalonego Uchwałą nr XV/101/2011 

Rady Powiatu Kępińskiego  z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1 

W uchwale nr 232.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. 

UE L 119, s. 1)” 

2. użyte w Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kępnie każdorazowo określenie „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” 

zastępuje się każdorazowo określeniem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. § 18 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„INSPEKTOR CHRONY DANYCH 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należą: 

1)      informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego 

rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych  

i doradzanie im w tej sprawie; 



2)      monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw 

członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego  

w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające 

świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane  

z tym audyty; 

3)      udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie 

jej wykonania; 

4)      współpraca z organem nadzorczym; 

5)      pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie 

konsultacji we wszelkich innych sprawach.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie. 

 

§ 3 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku nie ulegają zmianie. 

 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 25 maja 2018 r.  

 

 

Członkowie Zarządu : 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Witold Jankowski     /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Grażyna Jany     /-/                    

3. Członek Zarządu Powiatu  -  Michał Błażejewski   /-/                                       

4. Członek Zarządu Powiatu  -  Zenon Kasprzak  /-/                                    

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Krystyna Możdżanowska /-/ 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 256.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 4 czerwca 2018r. 

w sprawie zmiany  Uchwały nr 232.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 

2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie. 

 

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

Zarząd Powiatu uchwala regulaminy organizacyjne jednostek Powiatu. W związku ze zmianą 

przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i utworzeniem w strukturze Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie stanowiska Inspektora Ochrony Danych, koniecznym stało się 

wprowadzenie stosownych zmian w tym zakresie.  

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

              /-/ WITOLD JANKOWSKI 


