z ARZ 4DZtrNIE NR OA. 005 0.2 19.20 t9
BURMISTRZA MIAST'A KOI,A
zdnia2T grudnia 2019 roku
zmieniaj4ce zarz1dzenie nr OA.0050.159.2019 w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miejshiego w Kole

Napodstawieart.33ust.2iust.3wzwiqzktrzaft. 1laust,3ustawyzdniaSmarca1990r.
o samorz4dzie grrinnym (Dz. U. 22019 t'. poz. 506 ze zn.) zarzqdzarl, co nastgpuje:
$ 1. L W $ 4

pkt

w brzmieniu Radca Prawny (RP).
2. Dodaj e $ 3 la w brzemieniu: Do zadafi Radcy Prawnego nale|y w szczeg6lnoSci:
1) sprawowanie obslugi prawnej Urzgdu Miejskiego w Kole, jednostel< organizacyjnych Grniny
Miejskiej Kolo, Rady Miejskiej w Kole ijej organ6w;
2) sprawowanie biez4cej pomocy prawnej w UrzEdzie Mie.jsl<irn w Kole w podejrnowanych
czynnoSciach adm inistracyjnych ;
3) sporz4dzanie opinii prawnych i udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wyjaSniei w zakresie
Lrst, 2 dodaje

16

stosowania prawa:

4) opiniowanie projel<t6w uchwal Rady Miejskiej w l{ole, zarz4dzeri Burmistrza, odr.r'rowy uznania
zgloszonyclt roszezeri, ug6d w sprawach maj4tltowych, spraw pracowniczych oraz innych
zagadnieh pod wzglgdem prawnym;

5) reprezentowanie Gminy i Bunnistrza w sprawach procesowych przed urzgdami, organami
orzekaj4cyrni, s4dami powszechnymi i s4dami administracyjnyrni oraz organami Scigania
w charakterze pelnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarZyciela posilkowego, w tyrn
opracowywanie pism procesowych i Srodk6w odwolawczych od orzeczeti s4dowych, organ6w
administracyjnych i innych organ6w orzel<aj4cych;
6) opiniowanie i przygotowywanie projekt6w um6w i porozurnieri zawieranych przez Gming Miejsk4
Kolo, udzial w negocjowaniu warunl<ow tych um6w i porozurnieri;

7) obsluga prawna Sesji Rady Mie.iskiej w I(ole;
8) koordynowanie obslugi prawnej Urzgdu Miejskiego w I(ole;
9) wykonywanie innych zadah zgodnie z ustaw4 o radcach prawnych;
i

0)

wykonywanie innych zadah na polecenie lub z upowaznienia Burmistrza Miasta Kola.

$ 2. 1.W $ 4 ust. 2 dodaje pkt
2. Uchylam $ 17 pkt 19.

3. Dodaje $

l7 w brzmieniu Pelnomocnik

3lb w brzmieniu: Do zadai Pelnomocnika

ds. Ochrorry lnfornrac.iiNiejawnych (PI).

ds. Ochrony

Informacji Niejawnych

naleZy

w szczeg6lnoSci:
l) zapewrrienie ocl-rrony infornracji nie.iawnych, w tym stosowanie Srodk6w bezpieczeristwa
fizycznego;
2) zapewnienie ochrony systern6w teleinformatycznych, w kt6rych s4 przetwarzane informacje
nie.jawne;

3) zarzqdzanie ryzykiernbezpieczeristwa infonracji niejawnych, w szczeg6lnoSci szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony inforrnacji rriejawnych oraz przestrzegania przepis6w o ochronie tych informacji,
w szczeg6lnoici ol<resowa (co najmnie.j raz na trzy lata) kontrola ewidencji, rraterial6w i obiegu
dokument6w;

i

aktualizowanie, wyuragaj4cego akceptacji Burmistrza Miasta Kola, planu
ochrony inforrnacji niejawnych w Urzgdzie Miejskirn w I(ole, w tyr w razie wprowadzenia stanu
nadzw y czajnego i n adzorowan i e j e go r ealizacji;
6) prowadzenie szkoleri w zakresie ochrony infonnacji niejawnych;

5) opracowywanie

7) prowadzenie zwyklych postgpowari sprawdzaj4cych oraz kontrolnych postgpowari sprawdzajqcych;
8) prowadzenie aktualnego wykazu os6b zatrudnionych lub pelni4cych slu2bg w jednostce
organizacyjnej albo wykonuj4cych czynnoSci zlecone, kt6re posiadaj4 uprawnienia do dostgpu do
inforrnacji niejawnych, oraz os6b, l<t6rym odm6wiono wydania po5wiadczeniabezpieczefistwa lub
je cofnigto, obejrnuj4cego wylqcntie: irnig i nazwisko, nur-ner PESEL, imig ojca, datg i miejsce
ttrodzetria, adres miejsca zatnieszkania lub pobytu, okre5lenie dokumentu koricz4cego procedurg,
datg jego wydania oraz numer;

9)

przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o kt6rych rrowa w aft.73 ust.1, danych,
o kt6rych mowa w art,73 ust,2, os6b uprawnionych do dostgpu do inforrnacji niejawnych, a takze

os6b, kt6rym odln6wiono wydania poriwiadczeria bezpieczeristwa lub wobec kt6rych podjgto
decyzjg o cofnigciu poSwiadczenia bezpieczefistwa, na podstawie wykazu, o kt6ryrn lrowa
w pht 8.

$ 3. Zmienia sig zalqcznik do Regulaniintr Organizacyjnego Ulzgdr.r Miejskiego w Kole
wprowadzorrcgo zarzqdzeniem nr OA.0050.159.2019 Burmistrza Miasta Kola z dnia 30 wrzeSnia
2019r., kt6ry otrzymuje brzrnienie zgodnie ztreici4zal4cznika do niniejszego zarzEdzenia.
$ 4. Wykorranie zaru4dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Kola.
$ 5. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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