Zarządzenie nr 54/08 
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 1 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów
Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:
§ l.
Ustalam zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pacanów stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2.
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP Urzędu Gminy Pacanów oraz wyłożenie regulaminu do wglądu pracowników i interesantów w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w obecności pracowników.

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów
Nr 54/08 z dnia 1 lipca 2008 roku 
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Gminy Pacanów
W rozdziale II
w § 9 punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie
Pion Ochrony Informacji Niejawnych - symbol POIN
§ 15. Otrzymuje nowe brzmienie:
Pion Ochrony Informacji Niejawnych tworzą:
1. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
2. Pracownik do spraw prowadzenia kancelarii tajnej
W rozdziale IV 
W § 26 wykreśla się pkt. 21 § 32 otrzymuje nowe brzmienie:
1. D zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy:
a) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
b) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia
c) nadzór nad tajną kancelarią

2. Do zadań pracownika do spraw prowadzenia kancelarii tajnej należy:
a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej,
b) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
c) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
d) kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej oraz jednostce organizacyjnej,
e) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony,
f) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami, które zawierają informacje niejawne udostępnione pracownikom
WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów
Nr 54/08 z dnia 1 lipca 2008 roku 
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Gminy Pacanów
 
                                 
                                              Schemat organizacyjny Urzędu  Gminy Pacanów
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Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop





