
Zarządzenie nr 9/2018 

Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego 

Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu   

 

 
 

Na podstawie § 4 Statutu Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

w brzmieniu nadanym uchwałą nr VIII/51/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 

10 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi 

Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora Zespołu 

Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 10 maja 2018 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 10 pkt 25 otrzymuje następujące brzmienie: 

„25) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Zespół oraz 

        obsługiwane jednostki, obejmujących w szczególności: 

 analizę planowanych wydatków celem ustalenia właściwego trybu udzielania 

zamówień publicznych, 

 przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych, 

w tym ogłoszeń i SIWZ, 

 uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, 

 sporządzanie na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, sprawozdań 

z udzielonych zamówień publicznych, 

 prowadzenie rejestru  udzielonych zamówień publicznych,” 

2. W § 10 dodaje się pkt 45 o następującym brzmieniu: 

„45) wypełnianie zadań inspektora ochrony danych osobowych w przedszkolach, 

          obejmujących w szczególności: 

 informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, 

którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach, jakie na nich spoczywają, 

 monitorowanie przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników 

uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, 

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

monitorowanie jej wykonania; 

 współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, 

 pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, 

 pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.” 



3. Dotychczasowy załącznik  nr 2  do zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora Zespołu Obsługi 

Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 10 maja 2018 r. otrzymuje brzmienie 

zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie 

podmiotowej Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

 

  Dyrektor 

 Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

                             w Kędzierzynie-Koźlu 

                        Ewa Krahl (-) 

 


