
PRZEW ODNICZĄCY 
M O Y  POWIATU 

w  o itR P C U

Sierpc, dnia 22 lutego 2019 roku

BRZ.0003.10.2019

Pan

Wojciech Rychter
R A D N Y
Rady Powiatu w Sierpcu

Działając na podstawie art. 21. ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz 

§11 ust. 1 pkt 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 10 stycznia 2019r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2019r. poz. 499) przekazuję w załączeniu odpowiedź na interpelację 

złożoną przez Pana dotyczącą wyjaśnienia celu w jakim organ prowadzący żądał od 

dyrektorów podległych placówek danych od 2011 roku, dotyczących pracowników 

szkół i jak to się ma do obowiązującego RODO.

Otrzymują:
1) Adresat,
2) a/a.



STAROSTA SIERPECKI 
09-200 S I E R P C  
ul. Świętokrzyska 2a

OKO RADY I ZARZĄDU Sierpc, dnia 21.02.2019r. 
POWIATU W SIERPCU

KP.0003.2.2019 7̂

Pan
Juliusz Gorzkoś 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Sierpcu

Odpowiadając na pismo BRZ.000.10.2019 w sprawie interpelacji 

złożonej przez Pana Wojciecha Rychtera -  radnego Rady Powiatu 

w Sierpcu informuję iż:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu jako organ prowadzący jest jednostką 

uchwalającą budżet służący m.in. do realizacji statutowych celów placówek 

dydaktycznych. W związku z powziętymi informacjami, co do rozbieżności 

w zarobkach pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, 

co stanowi naruszenie przepisów prawa przez organ prowadzący - stwierdzono, 

iż konieczna jest weryfikacja informacji, co możliwe było jedynie poprzez 

uzyskanie informacji od Dyrektorów/Kierowników jednostek. Podstawą 

działania Starostwa była wola zapewnienia prawidłowego przestrzegania prawa, 

a także ewentualne zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami 

ekonomicznymi, tegoż ewentualnego naruszenia.

Dodatkowo informuję, że dane osobowe przekazane przez Dyrektorów 

jednostek, jako administratorów danych osobowych, są przetwarzane przez 

osoby, które złożyły zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej oraz 

podlegają ochronie zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych 

Osobowych wprowadzoną Zarządzeniem Nr ON. 120.32.2018 Starosty 

Sierpeckiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.



Zgodnie z § 13 Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych 

Osobowych, strategia ochrony tych danych opiera się m.in. na tym, że dostęp do 

danych osobowych mają tylko i wyłącznie pracownicy posiadający pisemne 

imienne upoważnienie podpisane przez Administratora Danych Osobowych.

Otrzymują: 
/(T)Adresat 
2. a/a


