UCHWAŁA NR 759/XLVI/2018
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie
reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz
opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane
do sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 10b ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 6b ust.2, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu dostosowania struktury organizacyjnej i zadań, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)- w Statucie Zarządu Jednostek Oświatowych, stanowiącym załącznik do
uchwały Nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych
działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych (Dz.
Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8902, z 2017 r. poz. 396 i poz. 1376), w pkt. 1 Rozdziału II, dodaje się
ppkt 17 o treści:
„17) wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych dla obsługiwanych jednostek i ZJO
wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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