
UCHWAŁA Nr 91/.^f.../2018 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 17 maja 2018 roku 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej 

Na podstawie art.36 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn.zm.)1 oraz § 4 ust.l Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy 

społecznej (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz.734) i uchwały Nr XLI/211/2018 Rady Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy 

Społecznej w Suchorączku, uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, 

w brzemieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr 88/220/2018 z dnia 

23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy 

Społecznej w Suchorączku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 

w Suchorączku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

w Suchorączku 

Członkowie Zarządu Pow' ' 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Kazimierz Fiałkowski 

Katarzyna Kolasa 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 130 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 91/.^.../2018 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 17 maja 2018 roku 

Zgodnie z art.36 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

oraz zgodnie z § 4 ust.l rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 sierpnia 2012 r. organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, 

strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określają 

regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne 

stanowią inaczej. 

Po wejściu w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego 

dalej również „RODO") rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów 

przetwarzających odgrywać będą inspektorzy ochrony danych. RODO to akt, który będzie 

obowiązywać w krajach członkowskich bezpośrednio, bez potrzeby wydawania aktów 

prawnych wdrażających je do porządku krajowego. Nowe przepisy istotnie wzmacniają rolę 

i pozycję inspektorów ochrony danych. Wyznaczenie inspektora ochrony danych w Domu 

Pomocy Społecznej w Suchorączku jest obowiązkiem administratora danych. Zadaniem 

inspektora ochrony danych powołanego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Suchorączku będzie działanie na rzecz przetwarzania danych zgodnego z przepisami 

o ochronie danych. 

Stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 

Inicjator: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku 

Sp. J.K. 
15.05.2018r. 


