
ZARZĄDZENIE Nr 24 / 2020

Wójta  Urzędu  Gminy  Żelazków
z dnia  20  marca  2020 r .

w  sprawie  uzupełnienia wykazu  stanowisk, z którymi może  łączyć się  dostęp 
do informacji niejawnych  w  Urzędzie  Gminy  Żelazków

Na podstawie art. 14 ust. 1  ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych  (  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  742),  oraz  art.  33  ust.  1  i   3  ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Uzupełnia się wykaz stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 
o klauzuli "ZASTRZEŻONE" będący Załącznikiem Nr 1   do Zrządzenia  Nr 125 /2019 
Wójta Urzędu Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2019 r.

§ 2.

Wykaz uzupełnionych stanowisk, o których mowa  w § 1 stanowi:
1) załącznik nr 1 do zarządzenia określający uzupełnione stanowiska, które łączą się 

z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEZONE”.

§ 3.

Zobowiązuję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych do przeprowadzenia 
następujących czynności w dniu 26  marca 2020 r.

1. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zakończonego 
sprawdzianem pisemnym.

2. Wydanie  zaświadczeń  stwierdzających  odbycie  szkolenia  w  zakresie  ochrony 
informacji niejawnych.

3. Zebranie  oświadczeń  od  szkolonych  w  zakresie  odpowiedzialności  karnej, 
dyscyplinarnej i służbowej za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnej.

4. Wydanie  upoważnień  dostępu  do  informacji  niejawnych  o  klauzuli 
„ZASTRZEZONE”.  

     § 4.

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Pełnomocnikowi   Wójta  Gminy  ds.  Ochrony 
Informacji Niejawnych.

      § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków
/-/ Sylwiusz Jakubowski

1



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr  24 /2020

Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20   marca  2020 r.

Wykaz uzupełnionych stanowisk,  które  łączą  się  z  dostępem  do  informacji 
niejawnych  o  klauzuli „ZASTRZREŻONE”.

1. Podinspektor ds. Obrony Cywilnej,  Obronności Wojskowości, 
Pożarnictwa i  Stanów Nadzwyczajnych.

2. Kierownik Dziennego Domu Seniora +.
3. Dyrektor Biblioteki PublicznejGminy.
4. Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego.
5. Inspektor ds. Drogownictwa i Oświetlenia Ulicznego.
6. Podinspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych i Pomocowych

 oraz Ochrony Zabytków.
7. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Gminy.
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