
 

w sprawie: wdrożenia w Urzędzie Gminy Czernikowo aplikacji informatycznej Elektroniczna 

Platforma Usług Administracji Publicznej. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2013. 594 z późn zm.), art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), art. 19b ust. 3 ustawy z dnia 17 

Jutego 2005 r o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 64, poz. 

565 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 

1024), zarządza się, co następuje: 

§ 1  

1. Wdraża się w Urzędzie Gminy Czernikowo aplikację informatyczną Elektroniczna 

Platforma Usług Administracji Publicznej, w skrócie ePUAP. 

2. Zakres funkcjonalny aplikacji obejmuje: 

a) wymianę informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych z klientami 

Urzędu Gminy Czernikowo, 

b) udostępnianie klientom Urzędu Gminy Czernikowo elektronicznych usług publicznych 

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą jako pojedynczy punkt dostępowy w Internecie, 

c) obsługę przyznawania i anulowania dostępu do aplikacji informatycznej ePUAP dla 

pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. 

§ 2  

Do koordynowania i monitorowania zadań realizowanych w aplikacji ePUAP wyznacza się 

Zastępcę Wójta. 
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§ 3  

Do administrowania aplikacją ePUAP wyznacza się osobę na stanowisku ds. informatyki i 

informacji publicznej. 

§4 

1. Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Czernikowo odpowiadają pod  

względem merytorycznym i formalnym za załatwianie spraw z wykorzystaniem  

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP. 

2. Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Czernikowo odpowiadają pod 

 względem merytorycznym i formalnym za aktualizację elektronicznych usług  

zamieszczonych w katalogu usług publicznych ePUAP oraz w Biuletynie Informacji  

Urzędu Gminy Czernikowo. 

3. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Czernikowo do 

zorganizowania pracy podległych sobie komórek w sposób umożliwiający rzetelną i 

 terminową realizację zadań związanych z ePUAP. 

§5 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


