
UCHWAŁA NR VIII/66/19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych 

jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 10b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2019.506)  i art. 37 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/289/16  Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek 
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, wprowadza się następujące zmiany: w § 4 po 
pkt 11 dodaje się pkt 12, który otrzymuje brzmienie: „realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
dla placówek obsługiwanych”.

§ 2. W statucie Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie, stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do 
sektora finansów publicznych, wprowadza się następujące                          zmiany: w § 7 po pkt 11 dodaje się 
pkt 12, który otrzymuje brzmienie: „realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla placówek 
obsługiwanych”.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Uzasadnienie

Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych określa, w drodze uchwały zakres obowiązków
powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

W związku z art. 37 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE który brzmi: „Jeżeli
administrator lub podmiot przetwarzający są organem lub podmiotem publicznym, dla kilku takich organów
lub podmiotów można wyznaczyć – z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości – jednego
inspektora ochrony danych.”

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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