
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 18 maja 2022r. 

 

w sprawie powołania zespołu  

odpowiedzialnego za koordynację wdrożenia i funkcjonowania  

Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUF)  

w Urzędzie Gminy Masłów 

  

  Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 

2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.               

z 2021r. poz. 2070 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§1 

1. Powołuje się zespół odpowiedzialny za koordynację wdrożenia i funkcjonowania Systemu 

Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUF) w Urzędzie Gminy Masłów. 

 

§2 

1. W skład zespołu wchodzą: 

1) kierownik zespołu - Monika Dolezińska-Włodarczyk – zastępca Wójta Gminy Masłów 

2) członek zespołu - Zbigniew Zagdański – sekretarz Gminy Masłów, 

3) członek zespołu – Małgorzata Kumór – skarbnik Gminy Masłów 

4) członek zespołu – Joanna Radek – kierownik referatu Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich i USC 

5) członek zespołu – Agnieszka Borycka – kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy 

6) członek zespołu – Dariusz Korczyński – kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej 

7) członek zespołu – Wojciech Fąfara – kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska 

8) członek zespołu – Karolina Dudzik – Inspektor ds. księgowości i windykacji opłat za 

gospodarowanie odpadami 

9) członek zespołu - Tomasz Haba – informatyk 

2. W pracach zespołu w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć inni pracownicy 

zaproszeni przez kierownika zespołu. 

 

 



 

 

§3 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1. Przeprowadzenie niezbędnych prac w celu przygotowania się do wdrożenia Systemu EZD 

PUW jako podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz 

dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw. 

2. Opracowanie i wprowadzenie procedur i przepisów wewnętrznych związanych                            

z wdrożeniem i funkcjonowaniem Systemu EZD PUW. 

3. Zapewnienie zaplecza technicznego, niezbędnego do wdrożenia i utrzymania Systemu 

EZD PUW. 

4. Współpraca w zakresie wdrożenia i działania systemu EZD PUF z wyznaczonym przez 

Ministra Cyfryzacji zespołem Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowy 

Instytut Badawczy (NASK)  

5. Zapewnienie serwisowania systemu EZD PUF przy wsparciu zespołu o którym mowa w 

§3 pkt 4. 

 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Masłów 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

Wójt Gminy Masłów 

Tomasz Lato 
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