
BURMISTRZ
Miasta Sulei6wek
q^i. mrzosi.ckio

ZARZADZENIE Nr BBM.0050.63.2014
BURMISTRZA MIASTA SULEJoWEK

z dtria 16 kwietnia 2014 r.

w sprawiet powolania Z.€spolu Utrrymania Rezultat6w Projektu
pn. ,,Rozwdj elektronicznej &dmitristracji w samor.zqdacb wojew6dztwa mazowieckiego

wspomagajecej niwelowanie dwudzielnosci polencjalu wojew6dztwa,r

Na podstawie alt. 33 ust. I i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
@2. U. z 2073r. poz. 594, 645 i l3l8 oraz z 2014 r. poz.379), g 11 ust. 6 Regulaminu
Organizacyjnego Urzedu Miasta Sulej6wek nadanego zarzqdzeniem 8BM.0050.178.2013
Bumistrza Miasta Sulej6wek z dnia 31.12.2013 r. ze zmianani - zarz4dza siq, co nastqpuje:

$ 1. W zwiazku z rcalizacjq projektu pn. ,,Rozw6j elektronicznej adrninistracji
w samorz4dach wojew6dztwa mazowieckiego wspomagaj4cej iiwelowanie dwudzielnoici
potencjatu wojew6dawa " @rojekt EA), wpisanego do Regionaloego Progamu
Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego 2007 - 2Ol3 w dziaranilt 2.2 "Rozwdj e-uslug",
powoluje Zespol Utrzymania Rezultat6w Projektu w skladzie:

I ) Kamil Szlejzer - Przewodnicz4cy Zespolu
2) Hanna Stefaniuk - Czlonek Zespolu
3) Agnieszka Pintara - Czlonek Zespotu
4) Magdalena Kosiorek - Czlonek Zespolu
5) Malgorzata Wysokiiska - Czlonek Zespolu

$ 2. Zesp6l, o kt6rym mowa w $1 bedzie odpowiedzialny za prawidlowe utrzymanie
proj ektu zgodnie z Umow4 Nr CRU 3420/125 12009, w szszeg6lno!rci za:

. splawne funkcjonowanie sprzQtu komputerowego i teleinfomatycznego, bed4cego
czQsci4 skladow4 proj ektu EA;

o administrowanie bazami danych w spos6b zapewniaj4cy bezpieczeistwo dalych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
pz U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z p6in. zm.) i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ocbronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228) oraz ich
akrualnoSi na odpowiednim poziomie;

o wymianq danych w relacjach gmina-powial, gnina,/powiat-wojew6dztwo oraz dostQp
do danych wszystkim uprawnion)'m zgodnie z obowiqzuj4cyrni przepisami;

$ 3. Nadz6r nad wykonariem zwz4dznnia powierza siQ Sekrctazowi Miasta,

S 4. l. Z.$zqdzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sulej6wek.

S T iTZ


