UCHWAŁA NR .^M\\\ ^\ŁU^SLO
RADY POWIĄTU,ŁOWICKIE^GO
z dnia .^6..^i?.v.pWl^...<Q.^Ov .
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
25 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Ustug Wspólnych Powiatu
Łowickiego oraz nadania statutu

Na podstawie art. 6a pkt l, art. 6b ust. l i 2, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.póz. 920) oraz art. 12 ust. l pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 869,
Dz. U. z 2018 r. póz. 2245, z 2019 r. póz. 1649, z 2020 r. póz. 284, póz. 374, póz. 568,
póz. 695 oraz póz. 1175) Rada Powiatu Łowickiego uchwala co następuje:
^^

§ l. W Statucie Centmm Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego stanowiącym
załącznik do Uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
25 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego
oraz nadania statutu w § 5 pkt 2 po literze g) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się:
l) literę h) w brzmieniu:

^\

„h) zapewnienie bieżącej obshigi informatycznej w tym: m.in.: prawidłowego
funkcjonowania systemów, programów i iirządzeń informatycznych i teleinfonnatycznych
oraz naprawy i serwisu tych urządzeń i programów; administrowanie systemami
operacyjnymi oraz dostępem do sieci Internet i poczty elektronicznej; zapewnienie
bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej; zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz
stanowisk komputerowych; kontrolowanie prawidłowości korzystania ze sprzętu
i oprogramowania komputerowego; tworzenie, udoskonalanie i kontrolowanie
przestrzegania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz instrukcji zarządzania
systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych; analiza
potrzeb doposażenia w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz inne elementy
infrastruktury teleinformatycznej w Centrum oraz jednostkach obsługiwanych,";
2) literę i) w brzmieniu:

„i) wykonywanie czynności związanych z obsługą administracyjną jednostek
obsługiwanych, w tym m.in.: współpraca z kierownikami jednostek w zakresie spraw
związanych ze zlecaniem oraz przeprowadzaniem przez jednostki obshigiwane przeglądów

sprzętu przeciwpożarowego, przeglądów budowlanych rocznych, przeglądów

elektrycznych, kominiarskich, monitoringu, instalacji odgromowej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie
Centrum Ushig Wspólnych polegających na zapewnieniu bieżącej obsługi informatycznej
oraz wykonywaniu czynności związanych z obsługą administracyjną jednostek
obsługiwanych.
W związku z planowanym rozszerzeniem działalności Centrum, zasadne jest podjęcie
mniejszej uchwały.
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