
 
UCHWAŁA  Nr XX/106/08 
Rady Powiatu w Ole�nie 

z dnia 26 czerwca 2008 roku 
 

 
 
w sprawie:   uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego           

w Ole�nie 
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz�dzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) 
 

Rada Powiatu uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1 
 
Uchwala si� Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ole�nie, 
stanowi�cy zał�cznik do niniejszej uchwały. 
�

§ 2 
 
Trac� moc uchwały Rady Powiatu w Ole�nie: 
 
- Nr IX/55/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu       

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ole�nie, 
 
- Nr XIX/113/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ole�nie. 
�

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu w Ole�nie. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 
roku. 
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Zał�cznik  
do uchwały Nr XX/106/08 
Rady Powiatu w Ole�nie 
z dnia 26 czerwca 2008 roku 

 
 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

STAROSTWA POWIATOWEGO  

W OLE�NIE 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 
 
Postanowienia ogólne 
 

 
§ 1 
 
 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ole�nie zwany dalej 
„Regulaminem Organizacyjnym”, okre�la organizacj� i zasady funkcjonowania 
komórek organizacyjnych Starostwa, tryb pracy a tak�e zawiera inne postanowienia 
zwi�zane z działaniem Starostwa, w tym: 

 
1) zasady kierowania Starostwem, 
2) organizacj� Starostwa,  
3) zadania i uprawnienia wspólne dla naczelników wydziałów, pracowników biur                

i pracowników samodzielnych stanowisk pracy, 
4) podstawowe zakresy działania wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk pracy, 
5) tryb realizacji obowi�zków Starostwa wobec Rady, 
6) przyj�cia interesantów oraz tryb załatwiania skarg i wniosków 
7) działalno�� kontroln� w Starostwie, 
8) zasady podpisywania pism, 
9) zasady redagowania i tryb opracowywania aktów prawnych. 
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§ 2 

 
Ilekro� w Regulaminie bez bli�szego okre�lenia jest mowa o: 
 
- Powiecie - nale�y przez to rozumie� Powiat Oleski 
- Radzie - nale�y przez to rozumie� Rad� Powiatu w Ole�nie 
- Zarz�dzie - nale�y przez to rozumie� Zarz�d Powiatu w Ole�nie 
- Staro�cie - nale�y przez to rozumie� Starost� Oleskiego - Przewodnicz�cego 

Zarz�du Powiatu w Ole�nie 
- Wicestaro�cie - nale�y przez to rozumie� Wicestarost� Powiatu Oleskiego -    

członka Zarz�du Powiatu w Ole�nie 
- Sekretarzu - nale�y przez to rozumie� Sekretarza Powiatu Oleskiego 
- Skarbniku - nale�y przez to rozumie� Skarbnika Powiatu Oleskiego – Głównego 

Ksi�gowego Bud�etu Powiatu 
- Starostwie - nale�y przez to rozumie� Starostwo Powiatowe w Ole�nie 
- Komórce organizacyjnej Starostwa - nale�y przez to rozumie� wydział, oddział 

b�d� biuro lub samodzielne stanowisko pracy                         
w Starostwie Powiatowym w Ole�nie 

-  Statucie - nale�y przez to rozumie� Statut Starostwa Powiatowego  w  Ole�nie 
- Regulaminie - nale�y przez to rozumie� niniejszy Regulamin. 
 

§ 3 
 

Starostwo jest jednostk� bud�etow� Powiatu, przy pomocy której Zarz�d wykonuje 
zadania Powiatu. 

 
§ 4 

 
Siedzib� Starostwa jest miasto Olesno. 
 

§ 5 
 

Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem słu�bowym pracowników Starostwa jest 
Starosta, który organizuje jego prac� przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza 
mog�cego pełni� jednocze�nie funkcj� Naczelnika Wydziału Organizacyjnego             
i Skarbnika mog�cego pełni� jednocze�nie funkcj� Naczelnika Wydziału 
Finansowego. 
 

§ 6 
 

Do zakresu działania Starostwa nale�y wykonywanie: 
 
1) zada� własnych Powiatu, 
2) zada� zleconych z zakresu administracji rz�dowej w granicach upowa�nie� 

ustawowych, 
3) zada� powierzonych na podstawie porozumie� zawartych przez Powiat, 
4) innych zada� okre�lonych uchwałami  Rady i Zarz�du oraz przepisami prawa, 
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§ 7 
 

Starostwo kieruje si� w swych działaniach zasadami praworz�dno�ci i słu�ebno�ci 
wobec społecze�stwa Powiatu. 
 

§ 8 
 

1.  Starostwo jest zakładem pracy, a Starosta pracodawc� dla zatrudnionych w nim 
pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

 
2.  Obowi�zki Starosty jako pracodawcy, obowi�zki pracowników Starostwa, zasady 

dyscypliny pracy oraz inne sprawy zwi�zane ze stosunkiem pracy okre�la 
Regulamin Pracy w Starostwie. 
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ROZDZIAŁ II 
 
Zasady kierowania Starostwem 
 

§ 9 
 

1. Do zakresu zada� i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa nale�y 
kierowanie Starostwem przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika,                  
a w szczególno�ci: 

 
1) ogólne kierownictwo oraz nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zada� 

Powiatu przez Starostwo, w tym organizowanie pracy Zarz�du i Starostwa 
oraz wydawanie zarz�dze�, 

2) okre�lanie organizacji wewn�trznej oraz form i metod pracy Starostwa,                   
z wyj�tkiem spraw obj�tych Regulaminem Organizacyjnym, w tym 
dokonywanie podziału zada� pomi�dzy Wicestarost�, Sekretarzem                           
i Skarbnikiem okre�lonych odr�bnymi upowa�nieniami Starosty, 

3) reprezentowanie Starostwa na zewn�trz, 
4) wykonywanie uprawnie� pracodawcy i zwierzchnika słu�bowego wobec 

pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób 
do podejmowanie tych czynno�ci, 

5) zapewnianie przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa, 
6) organizowanie narad z udziałem naczelników wydziałów i pracowników 

Starostwa, 
7) upowa�nianie Wicestarosty i innych pracowników Starostwa do załatwiania 

spraw, w tym do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych                   
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 

8) gospodarka powierzchni� u�ytkow� budynków i lokali wchodz�cych  w skład 
Starostwa, 

9) wykonywanie uprawnie� zwierzchnika słu�bowego w stosunku do 
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z wył�czeniem spraw 
przekazanych ustawami do kompetencji Zarz�du lub innych organów, 

10) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do słu�b, inspekcji i stra�y, 
11) wykonywanie innych zada� zastrze�onych dla Starosty przez przepisy 

prawa, Statutu, uchwał Rady i Zarz�du oraz postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

 
2. W czasie nieobecno�ci Starosty lub niemo�no�ci wykonywania jego funkcji                     

z innych usprawiedliwionych powodów, zadania i kompetencje w zakresie 
kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta, a w szczególno�ci wydaje 
decyzje w indywidualnych sprawach, chyba �e przepisy szczególne przewiduj� 
wydanie decyzji przez Zarz�d. 

 
3. W czasie równoczesnej nieobecno�ci Starosty i Wicestarosty lub niemo�no�ci 

wykonywania ich funkcji z innych usprawiedliwionych przyczyn zadania, o których 
mowa w ust. 1 wykonuje Sekretarz. 
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§ 10 
 

1. Ustala si� nast�puj�cy podział zada� realizowanych przez Powiat dla 
Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika: 

 
1) Wicestarosta realizuje zadania powierzone mu przez Starost�, 
 
2) Sekretarz realizuje zadania z zakresu sprawnego funkcjonowania Starostwa, 

 
3) Skarbnik realizuje zadania z zakresu prawidłowego funkcjonowania 

gospodarki finansowej Powiatu. 
 

2. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik wykonuj� zadania Powiatu przy 
pomocy komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu i wła�ciwych słu�b, inspekcji i stra�y. 

 
3. Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik zapewniaj� zgodne z prawem wykonywanie 

przypisanych im zada� i w tym zakresie ponosz� odpowiedzialno�� przed 
Starost�. 

 
§ 11 

 
Do zada� Wicestarosty nale�y: 

1) sprawowanie nadzoru nad działalno�ci� komórek organizacyjnych Starostwa 
w ramach wewn�trznego podziału zada� pomi�dzy Starost�, Wicestarost�, 
Sekretarzem i Skarbnikiem, okre�lonego w odr�bnym upowa�nieniu Starosty, 

 
2) koordynowanie i nadzorowanie pozyskiwania �rodków zewn�trznych, 

 
3)  nadzór nad procesem komputeryzacji, zakupu �rodków trwałych i remontów. 

 
§ 12 

 
1. Do zada� Sekretarza nale�y w szczególno�ci: 

 
1) sprawowanie nadzoru nad działalno�ci� komórek organizacyjnych Starostwa 

w ramach wewn�trznego podziału zada� pomi�dzy Starost�, Wicestarost�, 
Sekretarzem i Skarbnikiem, okre�lonego  w odr�bnym upowa�nieniu 
Starosty, 

2) wła�ciwa organizacja oraz czuwanie nad terminowo�ci� wykonywania 
zada�, w tym załatwiania spraw indywidualnych obywateli, 

3) nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarz�du oraz prac 
zwi�zanych z organizacj� posiedze� Zarz�du, 

4) koordynowanie prac dotycz�cych przygotowywania i wnoszenia pod obrady 
Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarz�d, 

5) koordynowanie prac zwi�zanych z opracowywaniem projektów aktów 
reguluj�cych struktur� i zasady działania Starostwa i jego komórek 
organizacyjnych, 

6) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników 
Starostwa, 
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7) zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalno�ci Starostwa, 
8) nadzorowanie funkcjonowania kontroli wewn�trznej w Starostwie, 
9) nadzorowanie przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg                          

i wniosków, 
10) nadzorowanie realizacji zada� zwi�zanych z przygotowywaniem                              

i przeprowadzaniem wyborów i referendum,  
11) nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy 

oraz ochrony przeciwpo�arowej w Starostwie, 
12) wykonywanie innych zada� powierzonych przez Starost�. 

 
2. Sekretarz z upowa�nienia Starosty mo�e pełni� jednocze�nie funkcj� Naczelnika 

Wydziału Organizacyjnego.  
 
3. Sekretarz pełni jednocze�nie funkcj� pełnomocnika ds. wyborów. 

 
 

§ 13 
 

1. Do zada� Skarbnika nale�y w szczególno�ci: 
 

1) sprawowanie nadzoru nad działalno�ci� komórek organizacyjnych Starostwa 
w ramach wewn�trznego podziału zada� pomi�dzy Starost�, Wicestarost�, 
Sekretarzem i Skarbnikiem, okre�lonego w odr�bnym upowa�nieniu 
Starosty,    

2) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu, 
3) nadzorowanie prac zwi�zanych z opracowywaniem i realizacj� bud�etu 

Powiatu i zapewnieniem bie��cej kontroli jego wykonywania, 
4) wykonywanie okre�lonych przepisami prawa obowi�zków w zakresie 

rachunkowo�ci i ustawy o finansach publicznych, 
5) zapewnienie sporz�dzania prawidłowej sprawozdawczo�ci bud�etowej, 
6) kontrasygnowanie czynno�ci prawnych skutkuj�cych powstaniem 

zobowi�za� finansowych Powiatu oraz udzielanie upowa�nie� innym 
osobom do dokonywania kontrasygnaty, 

7) sprawowanie nadzoru nad słu�bami finansowo-ksi�gowymi Starostwa, 
8) nadzorowanie egzekwowania nale�no�ci bud�etowych, 
9) nadzór nad gospodark� finansow� jednostek organizacyjnych Powiatu, 
10) opracowywanie projektów przepisów wewn�trznych dotycz�cych 

prowadzenia rachunkowo�ci, 
11) wykonywanie innych obowi�zków wynikaj�cych z odr�bnych przepisów. 

 
2. Skarbnik z upowa�nienia Starosty mo�e pełni� jednocze�nie funkcj� Naczelnika 

Wydziału Finansowego. 
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ROZDZIAŁ III 
 
Organizacja Starostwa  
 

§ 14 
 

1. Komórkami organizacyjnymi Starostwa s� wydziały, oddziały b�d� biura                        
i samodzielne stanowiska pracy. 

 
2. W skład Starostwa wchodz� nast�puj�ce komórki organizacyjne, dla których               

w celu zapewnienia jednolitego oznakowania akt ustala si� nast�puj�ce symbole: 
 

1)  Wydział Organizacyjny                       - symbol   Or. 
2)  Wydział Finansowy                                  - symbol   Fn. 
3)  Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej                     - symbol   AB. 
4) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem     - symbol GKM.   

a) Oddział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomo�ci, 
b) Oddział Gospodarki Mieniem, 
c) Powiatowy O�rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

5)  Wydział Komunikacji i Transportu                                                  - symbol   KT. 
6) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu                                                 - symbol EKS. 
7) Wydział Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Le�nictwa                    - symbol O�R. 
8) Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego                                - symbol PRG. 
      w jego strukturze działa: 
     a) Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej  
9) Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówie� Publicznych - symbol RIZ. 
10)  Wydział Zarz�dzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia         - symbol KRZ. 
       w jego strukturze działaj�: 

a) Powiatowe Centrum Zarz�dzania Kryzysowego                        
b) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych                       - symbol PIN. 

11) Biuro Rady i Zarz�du                         - symbol  BRZ. 
12) Biuro Obsługi Prawnej                         - symbol  BOP. 
13) Powiatowy Rzecznik Konsumentów                       - symbol  PRK. 
14) Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Zabytków                           - symbol    OZ. 
15) Samodzielne stanowisko ds. Kontroli i Analiz                                - symbol    KA. 
16) Audytor wewn�trzny                                                                       - symbol   AW. 

  
 
3. Struktur� organizacyjn� Starostwa okre�la zał�cznik graficzny do niniejszego     
    Regulaminu. 
 
4. Zasady obiegu dokumentów w Starostwie, wykonywanie czynno�ci 

kancelaryjnych oraz rzeczowy wykaz akt okre�la instrukcja kancelaryjna dla 
organów powiatu wprowadzona w �ycie rozporz�dzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 z pó�niejszymi 
zmianami). 
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§ 15 
 

Wydziałami Starostwa kieruj� naczelnicy na zasadach jednoosobowego kierownictwa 
i odpowiedzialno�ci za wyniki pracy. 
 

§ 16 
 

1. Geodeta Powiatowy jest równocze�nie Naczelnikiem Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.  

 
2. Skarbnik Powiatu jest równocze�nie Głównym Ksi�gowym Bud�etu Powiatu. 
 
3. Specjalista do spraw Geologii i Górnictwa jest jednocze�nie Geologiem 

Powiatowym. 
 
4. Starosta mo�e upowa�ni� niektórych pracowników, którym powierzono zadania            

o szczególnym charakterze, do u�ywania tytułu słu�bowego odpowiadaj�cego 
powierzonym zadaniom jak np. pełnomocnik do spraw..., doradca, asystent, 
rzecznik prasowy, itp. 

 
§ 17 

 
1. Naczelnicy kieruj� wydziałami przy pomocy kierowników oddziałów je�li zostały 

utworzone lub przy pomocy swoich zast�pców. 
 
2. Naczelnik wydziału, w którym nie utworzono stanowiska zast�pcy powierza                     

w uzgodnieniu ze Starost� zast�pstwo na czas swojej nieobecno�ci jednemu                    
z pracowników. 

 
§ 18 

 
1. Wydziały mog� dzieli� si� na oddziały. W skład wydziału mog� równie� wchodzi� 

samodzielne stanowiska pracy.  
 
2. Oddział nie wchodz�cy w skład wydziału mo�e nosi� nazw� np.: biura, zespołu, 

kancelarii, itp. 
 
 
3. Samodzielne stanowiska pracy mog� by� tak�e tworzone poza struktur� 

wydziału. 
 

§ 19 
 

Starosta na wniosek naczelnika wydziału okre�la swoim zarz�dzeniem organizacj� 
wewn�trzn� wydziału, a w szczególno�ci: 
 
1) podział na oddziały i samodzielne stanowiska pracy, 
2) zakres zada� oddziałów i stanowisk pracy, 
3) schemat organizacyjny wydziału. 
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§ 20 
 

1. Szczegółowe zakresy czynno�ci pracowników wydziałów okre�laj� ich naczelnicy 
a pracownikom biur i samodzielnych stanowisk pracy okre�la Starosta. 

 
2. Pracownik potwierdza własnor�cznym podpisem przyj�cie powierzonego zakresu 

czynno�ci. 
 
3. Zakres czynno�ci podlega wł�czeniu do akt osobowych. 
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ROZDZIAŁ IV 
 
Zadania i uprawnienia wspólne dla naczelników wydziałów, pracowników biur               
i pracowników samodzielnych stanowisk pracy  

 
 

§ 21 
 

1. Naczelnicy wydziałów prowadz� sprawy zwi�zane z realizacj� zada� oraz 
kompetencji Zarz�du i Starosty. 

 
2. Naczelnicy wydziałów odpowiadaj� wobec Starosty i Zarz�du za prawidłowe                 

i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zada� i otrzymanych polece� 
słu�bowych. 

 
3. W sprawach nie zastrze�onych do wył�cznej kompetencji Rady, Zarz�du               

i Starosty, naczelnicy wydziałów działaj� samodzielnie w granicach zada� 
nale��cych do kierowanego wydziału lub stanowiska. 

 
§ 22 

 
1. Naczelnicy wydziałów upowa�nieni s� na podstawie pisemnego upowa�nienia do 

załatwiania w imieniu Starosty indywidualnych spraw  z zakresu administracji 
publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 
nale��cych do zada� wydziału. 

 
2. Cofni�cie upowa�nienia nast�puje na pi�mie przez dor�czenie osobie, której to 

dotyczy. 
 
3. Na wniosek naczelnika wydziału upowa�nienie, o którym mowa w ust. 1 mo�e by� 

udzielone zast�pcy naczelnika, kierownikom oddziałów oraz poszczególnym 
pracownikom. Przepis ust.2 stosuje si� odpowiednio. 

 
4. Upowa�nienie, o którym mowa w ust. 1 i 3 podlega wł�czeniu do akt osobowych 

pracownika. 
 

§ 23 
 

1. Do podstawowych zada� naczelników wydziałów nale�y: 
 

1) organizowanie pracy wydziału, w tym zapewnienie przestrzegania przez 
pracowników instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego 
wykazu akt i prowadzenie kontroli wewn�trznej w wydziale oraz nadzorowanie 
wykonywania zada� wydziału wynikaj�cych z przepisów prawa, zarz�dze�               
i polece� Starosty, uchwał Rady i Zarz�du, 

2) opracowywanie planów finansowych do projektu bud�etu Powiatu w cz��ci 
dotycz�cej zada� wydziału, 

3) przygotowywanie pod wzgl�dem merytorycznym projektów aktów prawnych 
Starosty, Zarz�du, Rady i jej Komisji, 
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4) przygotowywanie projektów porozumie� oraz umów w zakresie spraw 
powierzonych innym jednostkom, 

5) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia post�powania 
administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej nale��cych 
do wła�ciwo�ci wydziału, 

6) przygotowywanie dla potrzeb Starosty i Zarz�du oraz w celu przedło�enia 
Radzie i jej Komisjom projektów sprawozda�, analiz i bie��cych informacji             
o realizacji zada� powierzonych wydziałowi, 

7) przygotowywanie materiałów niezb�dnych do rozpatrywania skarg i wniosków 
w sprawach nale��cych do wła�ciwo�ci wydziału, 

8) zapewnienie przestrzegania postanowie� Regulaminu pracy Starostwa,                 
a w szczególno�ci przepisów o dyscyplinie  pracy, warunkach bezpiecze�stwa 
i higieny pracy oraz ochronie przeciwpo�arowej a tak�e niniejszego 
Regulaminu, 

9) realizacja zada� uj�tych w planie operacyjnym funkcjonowania Powiatu, 
10) współdziałanie z innymi wydziałami i z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, 

wła�ciwymi słu�bami, inspekcjami i stra�ami przy realizacji zada� Powiatu,               
a tak�e z Samorz�dowym Kolegium Odwoławczym, organami administracji 
rz�dowej i samorz�dowej oraz innymi jednostkami realizuj�cymi zadania 
społeczno-gospodarcze na rzecz Powiatu, 

11) usprawnianie organizacji i form pracy wydziału oraz podejmowanie działa� na 
rzecz usprawniania pracy Starostwa, 

12) rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Sekretarzem i Biurem Rady                  
i Zarz�du interpelacji i wniosków radnych, 

13) wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z udzielaniem zamówie� publicznych 
okre�lonych w ustawie Prawo zamówie� publicznych, a w szczególno�ci: 
a) okre�lanie przedmiotu zamówienia, 
b) udział w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

14) współpraca z Wydziałem Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówie� 
Publicznych w zakresie przygotowywania projektów i wniosków, 

15) prowadzenie nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu                    
i wła�ciwych słu�bach, inspekcjach i stra�ach w zakresie ustalonym przez 
Starost� oraz w jednostkach realizuj�cych zadania na mocy porozumie�                   
i umów, na podstawie odr�bnego upowa�nienia Starosty lub Zarz�du, 

16) współpraca z Komisjami Rady w zakresie kompetencji Powiatu, 
17) współpraca z odpowiednimi słu�bami w zakresie kl�sk �ywiołowych i ochrony 

ludno�ci, 
18) realizacja zada� wynikaj�cych z ustawy o ochronie danych osobowych, 
19) prowadzenie post�powa� w zakresie: 

a) udost�pniania informacji publicznej, 
b) udost�pniania danych ze zbioru danych osobowych, 
c) egzekucji administracyjnej, 

20) udział w prowadzeniu inwentaryzacji w Starostwie, 
21) przekazywanie słu�bom statystyki publicznej zgromadzonych danych 

administracyjnych w zakresie okre�lonym w programach bada� 
statystycznych, a w szczególno�ci w formie wyci�gów z rejestrów, kopii                     
i zbiorów danych, zebranych deklaracji, dokumentów ewidencyjnych i innych 
formularzy urz�dowych, wyników pomiarów, danych monitoringu �rodowiska 
oraz udost�pnianie danych z baz danych systemów informatycznych, 
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22) opracowywanie danych �ródłowych niezb�dnych do prowadzenia Biuletynu 
Informacji Publicznej Starostwa oraz nadzór nad bie��cym ich 
przekazywaniem członkom Zespołu Redakcyjnego,  

23) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami 
organizacyjnymi Powiatu w zakresie prac zwi�zanych z opracowywaniem                
i realizacj� „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu” oraz 
„Planu rozwoju lokalnego Powiatu” 

24) prowadzenie korespondencji okoliczno�ciowej, kalendarium rocznic                         
i uroczysto�ci zwi�zanych z �yciem społeczno-gospodarczym i kulturalnym 
mieszka�ców Powiatu, 

25) wykonywanie innych zada� zleconych przez bezpo�redniego przeło�onego. 
 

2. Zadania wyszczególnione w ust. 1 i w § 21 wykonuj� odpowiednio pracownicy 
biur i samodzielnych stanowisk pracy. 
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ROZDZIAŁ V 
 
Podstawowe zakresy działania wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk 
pracy                     

 
 

§ 24 
 

Wydział Organizacyjny 
 
Do podstawowych zada� Wydziału nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw: 
 
1. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa: 

 
1) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i projektów jego nowelizacji, 
2) opracowywanie projektu Statutu Starostwa i projektów jego nowelizacji, 
3) opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, 

projektów aktów prawnych Zarz�du i Starosty oraz projektów ich nowelizacji, 
4) prowadzenie rejestru zarz�dze� Starosty, 
5) inicjowanie działa� usprawniaj�cych formy i metody pracy Starostwa, 
6) wdra�anie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej              

i jednolitego rzeczowego wykazu akt, 
7) opracowywanie projektów upowa�nie� i pełnomocnictw do załatwiania spraw 

w imieniu Starosty, prowadzenie rejestru upowa�nie� i pełnomocnictw, 
8) opiniowanie pod wzgl�dem organizacyjnym projektów porozumie�  i umów    

w zakresie spraw powierzanych innym jednostkom oraz zada� przyj�tych do 
realizacji od innych jednostek, prowadzenie stosownych rejestrów.                                 

 
2. W zakresie kontroli: 

 
1) prowadzenie kontroli dotycz�cej organizacji i funkcjonowania komórek 

organizacyjnych Starostwa, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej oraz realizacji aktów prawnych Rady, Zarz�du                    
i Starosty, 

2) kontrola realizacji wniosków pokontrolnych, 
3) udział na polecenie Starosty w kontrolach jednostek organizacyjnych 

Powiatu i wła�ciwych słu�bach, inspekcjach i stra�ach, 
4) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie wniosków w celu 

eliminacji uchybie� i polepszania efektywno�ci działania Starostwa. 
 

3. W zakresie skarg i wniosków: 
 

1) przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków, 
2) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, w którym rejestrowane 

s� skargi i wnioski kierowane do Starosty oraz przyjmowane przez Starost�, 
Wicestarost� i pozostałych pracowników w ramach osobistej interwencji 
interesanta lub składane pisemnie do Rady lub Zarz�du oraz prowadzenie 
post�powania wyja�niaj�cego w tych sprawach, 

3) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski do podpisu 
Starosty, 
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4) sporz�dzanie na ��danie analizy skarg i wniosków. 
 

4. W zakresie spraw kadrowych: 
 

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa, dyrektorów                       
i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i kierownika inspekcji 
powołanych przez Starost� lub Zarz�d, 

2) wystawianie za�wiadcze� o zatrudnieniu, legitymacji słu�bowych                        
i prowadzenie stosownych rejestrów, 

3) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotycz�cych nawi�zania                             
i rozwi�zania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur,  nagród 
jubileuszowych oraz odznacze�, 

4) nadzór nad przestrzeganiem obowi�zku bada� lekarskich, 
5) dokonywanie zgłosze� o zatrudnieniu do ZUS – u oraz spraw zwi�zanych            

z ustalaniem do celów emerytalnych kapitału pocz�tkowego pracowników, 
6) prowadzenie spraw zwi�zanych z naborem i zatrudnianiem w ramach 

aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz przyjmowania 
absolwentów na sta�, 

7) sporz�dzanie planów urlopów i nadzór nad wykorzystaniem urlopów oraz 
prowadzenie ewidencji urlopów bezpłatnych, 

8) prowadzenie listy obecno�ci i kart ewidencji czasu pracy pracowników 
Starostwa, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu              
i kierownika inspekcji, 

9) przyjmowanie od osób zobowi�zanych o�wiadcze� maj�tkowych informacji 
oraz o�wiadcze� o prowadzeniu działalno�ci gospodarczej, 

10) koordynowanie szkole�, dokształcania i doskonalenia zawodowego 
pracowników Starostwa, 

11) sporz�dzanie sprawozda� statystycznych. 
 

5. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: 
 

1) załatwianie całokształtu spraw zwi�zanych z piecz�ciami urz�dowymi, 
nagłówkowymi i tablicami w uzgodnieniu z Sekretarzem, 

2) gospodarowanie taborem samochodowym, 
3) wdra�anie post�pu technicznego w pracy Starostwa, 
4) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów, 
5) prowadzenie biblioteki, 
6) zabezpieczenie ł�czno�ci telefonicznej, teleksowej i alarmowej, 
7) obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty, 
8) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa, 
9) prowadzenie zbioru Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i Dzienników 

Urz�dowych oraz ewidencji aktów prawa miejscowego, 
 
6 . W zakresie inwentaryzacji: 
 

1) ustalanie składu zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji               
w Starostwie, 

2) powoływanie komisji oceny przydatno�ci składników maj�tku ruchomego               
w Starostwie z przeznaczeniem do dalszego u�ytkowania lub 
zakwalifikowania go do kategorii maj�tku zb�dnego lub zu�ytego, 
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3) powoływanie komisji likwidacyjnej w celu przeprowadzenia likwidacji 
zu�ytych składników maj�tku ruchomego w Starostwie, 

4) gospodarowanie �rodkami ruchomymi Starostwa w okresach mi�dzy 
ustawowo okre�lonymi terminami przeprowadzenia inwentaryzacji                         
i współpraca z Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Programów 
Rozwoju, Inwestycji i Zamówie� Publicznych. 

 
7. W zakresie wyborów i referendum: 

 
1) współdziałanie z Delegatur� Wojewódzk� Krajowego Biura Wyborczego, 
2) prowadzenie spraw zwi�zanych z organizacj� wyborów do Rady Powiatu, 
3) organizacja referendum powiatowego. 

 
 

8. W zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz ochrony  przeciwpo�arowej: 
 

1) prowadzenie spraw bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpo�arowej w Starostwie, 

2) prowadzenie spraw wypadków przy pracy, 
3) wst�pne szkolenie BHP pracowników, 
4) inicjowanie zmian poprawiaj�cych stan BHP, 
5) kontrola stanu BHP w jednostkach organizacyjnych Powiatu i wła�ciwych 

słu�bach, inspekcjach i stra�ach, 
6) udzielanie porad jednostkom organizacyjnym Powiatu w zakresie spraw 

BHP. 
 
9. W zakresie działalno�ci socjalnej: 

 
organizowanie działalno�ci socjalnej wynikaj�cej z ustawy o zakładowym 
funduszu �wiadcze� socjalnych. 

 
10.  W zakresie archiwum: 

 
1) przechowywanie dokumentacji powstaj�cej w działalno�ci Starostwa, 
2) zapewnienie odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem b�d� utrat� powstałej oraz nadsyłanej                        
i składowanej w Starostwie dokumentacji, 

3) wykonywanie innych zada� wynikaj�cych z ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

 
11.  Inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, merytorycznie     

zwi�zane z zadaniami wydziału. 
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§ 25 
 

 
Wydział Finansowy 

 
Do podstawowych zada� Wydziału nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw: 

 
1. W zakresie obsługi finansowo-ksi�gowej: 

 
1) przyjmowanie od jednostek bud�etowych Powiatu i wła�ciwych słu�b, 

inspekcji i stra�y bilansów, okresowych sprawozda� o dochodach                  
i wydatkach bud�etowych, o gospodarce pozabud�etowej, sporz�dzanie 
sprawozda� zbiorczych, 

2) obsługa finansowo-ksi�gowa bud�etu Powiatu, 
3) obsługa finansowo-ksi�gowa dochodów bud�etowych, wydatków 

bud�etowych bie��cych i maj�tkowych oraz gospodarki pozabud�etowej 
(rachunek dochodów własnych, sumy na zlecenie, zakładowy fundusz 
�wiadcze� socjalnych Starostwa), 

4) obsługa finansowo-ksi�gowa funduszów celowych: 
a) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym                                      

i Kartograficznym, 
b) Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, 

5) obsługa finansowo-ksi�gowa zada� bie��cych i maj�tkowych z zakresu 
zada� administracji rz�dowej wykonywanych przez Powiat, 

6) obsługa finansowo – ksi�gowa realizacji dochodów Skarbu Pa�stwa oraz 
przekazywanie ich do Opolskiego Urz�du Wojewódzkiego, 

7) sporz�dzanie sprawozda� finansowych, statystycznych i resortowych 
Powiatu i Starostwa, 

8) wykonywanie obowi�zków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, 
zdrowotne i Fundusz Pracy, 

9) wykonywanie obowi�zków płatnika podatku dochodowego od osób 
fizycznych. 

 
2. W zakresie planowania i realizacji bud�etu: 

 
1) opracowywanie projektu bud�etu Powiatu, projektu uchwały bud�etowej 

wraz z obja�nieniami i zał�cznikami w szczegółowo�ci okre�lonej w ustawie 
o finansach publicznych, 

2) opracowywanie układu wykonawczego bud�etu Powiatu i planu finansowego 
zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych 
Starostwu, 

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w bud�ecie 
Powiatu oraz zwi�zanych z planowaniem i realizacj� bud�etu Powiatu, 

4) przygotowywanie projektów uchwał Zarz�du w sprawie zmian                      
w bud�ecie oraz zmian w układzie wykonawczym bud�etu Powiatu, 

5) przekazywanie podległym jednostkom bud�etowym Powiatu informacji: 
a) o kwotach dochodów i wydatków wynikaj�cych z projektu uchwały 

bud�etowej (niezb�dnych do opracowania planów finansowych), 
b) o ostatecznych kwotach wynikaj�cych z uchwalonego przez Rad� 

bud�etu Powiatu, 
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c) o zmianach tych kwot wynikaj�cych z uchwał Rady i Zarz�du, 
6) prowadzenie (w pełnej szczegółowo�ci klasyfikacji bud�etowej) ewidencji 

planowanych kwot dochodów i wydatków wynikaj�cych z układu 
wykonawczego w podziale na podległe jednostki Powiatu z uwzgl�dnieniem 
zmian tych wielko�ci wprowadzonych uchwałami Zarz�du oraz  decyzjami 
dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, 

7) sprawdzanie i uzgadnianie prawidłowo�ci sporz�dzanych przez podległe 
jednostki bud�etowe Powiatu sprawozda� finansowych (miesi�cznych, 
kwartalnych, półrocznych i rocznych) w zakresie planowanych dochodów                 
i wydatków bud�etu Powiatu, 

8) opracowywanie „informacji o przebiegu wykonania bud�etu Powiatu na                  
I półrocze” roku bud�etowego – w szczegółowo�ci okre�lonej w uchwale 
Rady, 

9) opracowywanie „sprawozdania rocznego z wykonania bud�etu Powiatu” 
zawieraj�cego zestawienia dochodów i wydatków w szczegółowo�ci nie 
mniejszej ni� w uchwale bud�etowej wraz  z cz��ci� opisow�, 

10) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bud�etu 
Powiatu i jego aktualizacja, 

11) współpraca z podległymi jednostkami bud�etowymi Powiatu w zakresie 
projektowania, realizacji i zmian bud�etu Powiatu. 

 
 

3. Okre�lanie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla szkół i placówek 
niepublicznych. 

 
4.  Inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, merytorycznie 

zwi�zanych z zadaniami wydziału. 
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§ 26 
 

Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej 
 

 
1. Do podstawowych zada� Wydziału nale�y prowadzenie nast�puj�cych 

spraw: 
 
1) gromadzenie kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 
2) sprawowanie nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie zgodno�ci 

zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikaj�cymi z miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony 
�rodowiska, 

3) sprawowanie nadzoru techniczno - budowlanego w zakresie zapewnienia 
warunków bezpiecze�stwa ludzi i mienia w projektach budowlanych, 

4) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zgodno�ci rozwi�za� 
architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, 

5) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonuj�ce samodzielne funkcje  
techniczne w budownictwie uprawnie� do pełnienia tych funkcji oraz ich 
przynale�no�ci do wła�ciwej izby samorz�du zawodowego, 

6) udzielanie b�d� odmawianie zgody na odst�pstwo od przepisów 
techniczno - budowlanych, 

7) nakładanie obowi�zku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego, 

8) wydawanie decyzji zezwalaj�cej lub odmawiaj�cej pozwolenia na budow�, 
9) przyjmowanie zgłosze� o zamiarze budowy oraz wykonywania robót  

budowlanych nie obj�tych obowi�zkiem uzyskania pozwolenia na    
budow�, 

10) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót                
i nakładanie  obowi�zku uzyskania pozwolenia na budow�, 

11) przyjmowanie zgłosze� o rozbiórce nie obj�tej obowi�zkiem uzyskania 
pozwolenia lub zgłaszanie sprzeciwu w przedmiocie rozbiórki,               

12) nakładanie obowi�zku uzyskania pozwolenia na rozbiórk� i wydawanie 
decyzji   pozwolenia na rozbiórk�,            

13) nakładanie obowi�zku usuni�cia nieprawidłowo�ci w projekcie   
budowlanym     i zatwierdzanie projektu budowlanego, 

14) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budow� w przypadku istotnego 
odst�pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków 
pozwolenia, 

15) stwierdzanie wyga�ni�cia decyzji o pozwoleniu na budow�, 
16) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budow� i przechowywanie 

dokumentów obj�tych pozwoleniem na budow�, 
17) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budow�  na rzecz innej osoby, 
18) nakładanie obowi�zku geodezyjnego wyznaczenia w terenie                        

i wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do 
obiektów budowlanych wymagaj�cych zgłoszenia, 

19) rozstrzyganie o niezb�dno�ci wej�cia do s�siedniego budynku, lokalu lub 
nieruchomo�ci oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub 
nieruchomo�ci, 
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20) przyjmowanie zgłosze� zmiany sposobu u�ytkowania obiektu 
budowlanego, 

21) okre�lanie w decyzjach o pozwoleniu na budow� wymaga� 
zapewniaj�cych ochron� �rodowiska, ochron� uzasadnionych interesów 
osób trzecich oraz sposób i termin rekultywacji terenu, 

22) potwierdzanie spełnienia wymaga� samodzielnego lokalu mieszkalnego 
dla celów ustanowienia odr�bnej własno�ci lokali, 

23) potwierdzanie powierzchni u�ytkowej i wyposa�enia technicznego domu 
jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego, 

24) po�wiadczanie o�wiadcze� zamawiaj�cego wykonywanie robót 
dotycz�cych infrastruktury towarzysz�cej budownictwu mieszkaniowemu 
dla celów podatku od towarów i usług, 

25) inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, merytorycznie 
zwi�zanych z zadaniami wydziału. 
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§ 27 
 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem 
 

 
Do podstawowych zada� Wydziału nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw : 
 
1.  W zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego : 

 
1) koordynowanie usytuowania  projektowanych  sieci uzbrojenia  terenu, 
2) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 

ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów                           
i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz  dysponowanie �rodkami 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym                                      
i Kartograficznym,  

3) zakładanie osnów szczegółowych, 
4) zakładanie i aktualizacja  mapy zasadniczej,  
5) sprawowanie  kontroli  działalno�ci geodezyjnej  i  kartograficznej w zakresie 

przestrzegania  przepisów obowi�zuj�cych przy  wykonywaniu  prac 
geodezyjnych i  kartograficznych oraz wła�ciwego obiegu, wykorzystania                
i reprodukowania materiałów        geodezyjnych i kartograficznych, 

6) przyjmowanie od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych 
zgłoszenia o przyst�pieniu do ich wykonania  oraz  odbieranie  do 
pa�stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  powstałych  
materiałów  lub informacji o nich, 

7) przyjmowanie zawiadomienia o zniszczeniu  znaków geodezyjnych i budowli 
triangulacyjnych, a tak�e  znaków  grawimetrycznych i  magnetycznych , 

8) przyjmowanie zgłoszenia zmian danych obj�tych ewidencj� gruntów                      
i budynków, wyst�powanie z ��daniem dostarczenia dokumentów 
geodezyjnych i kartograficznych celem wprowadzenia zmian  w ewidencji,  

9) przyjmowanie odpisów prawomocnych  orzecze� s�dowych oraz  aktów 
notarialnych,  z których wynikaj� zmiany w ewidencji gruntów,  

10) zapewnianie Gminom, Marszałkowi Województwa oraz Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego dost�pu do bazy 
danych ewidencji gruntów   i budynków, 

11) sporz�dzanie gminnych oraz powiatowych zestawie� zbiorczych danych 
obj�tych  ewidencj� gruntów i budynków, 

12) zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie  
ewidencji  geodezyjnej, 

13) przyjmowanie prawomocnych za�wiadcze� s�dowych lub ostatecznych 
decyzji ustalaj�cych przebieg  granic  nieruchomo�ci   w celu  ich ujawnienia  
w ewidencji gruntów  i budynków, 

14) przygotowywanie sprawozda� z wykonania zada� i gospodarowania  
funduszami powiatowymi, 

15) zarz�dzanie nieruchomo�ciami pod znakami geodezyjnymi. 
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2.  W zakresie dekretu o mocy prawnej ksi�g wieczystych na obszarze  Ziem 
Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gda�ska : 

 
1) wnioskowanie o  zakładanie ksi�g wieczystych, 
2) zgłaszanie wniosku o wpisanie prawa własno�ci nieruchomo�ci Skarbu 

Pa�stwa, nabywców lub innych władz i instytucji  oraz składanie 
za�wiadczenia dotycz�cego opisu   i szkicu nieruchomo�ci, 

3) utrzymanie ogranicze� prawa własno�ci, 
4) składanie wniosku o wpisanie  na  rzecz Skarbu Pa�stwa w ksi�dze 

wieczystej prawa własno�ci. 
 
3. Uregulowanie spraw własno�ci niektórych nieruchomo�ci nierolniczych na 

Ziemiach Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gda�ska . 
 

 
4. W zakresie działa� zwi�zanych z utrat� mocy prawnej niektórych ksi�g 

wieczystych : 
 

1) przygotowywanie projektu decyzji  o nadaniu  nieruchomo�ci przez pa�stwo, 
2)  przygotowywanie projektu dodatkowej decyzji ustalaj�cej obci��enia, które 

wymagaj� ujawnienia w ksi�gach wieczystych. 
 

5.   W zakresie działa� zwi�zanych z wpisem w ksi�gach hipotecznych prawa 
własno�ci przej�tych na cele reformy rolnej: 

 
1) stwierdzanie czy nieruchomo�� podlega pod działanie dekretu o reformie 

rolnej, 
2) składanie wniosku o wpis do ksi�gi wieczystej wraz z niezb�dn� 

dokumentacj�, 
3) po�wiadczanie opisu granic działki na podstawie dokumentacji . 

 
6. Działania zwi�zane z ustrojem rolnym i osadnictwem na obszarze Ziem 

Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gda�ska . 
 
7. W zakresie działa� zwi�zanych z ochron� i uregulowaniem własno�ci 

osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych oraz 
uwłaszczeniem  i uregulowaniem innych spraw zwi�zanych z reform� roln�    
i osadnictwem rolnym : 

 
1) po�wiadczanie nabycia własno�ci gospodarstwa rolnego w formie aktu 

nadania, 
2) ustalanie granic gospodarstw rolnych i ich szacowanie (orzeczenie                         

o wykonaniu aktu nadania) oraz składanie wniosków o wpis do ksi�gi 
wieczystej, 

3) zmiana obszaru nadanego gospodarstwa rolnego, 
4) zezwalanie na nadawanie  resztówki  lub  jej cz��ci, 
5) orzekanie o nadaniu własno�ci nieruchomo�ci dzier�awcom  i o ustaleniu ceny 

nabycia nieruchomo�ci, 
6) wyra�anie zgody na nadanie  nieruchomo�ci obj�tej w posiadanie bez 

zachowania ustawowego terminu, 
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7) orzekanie o nabyciu własno�ci nieruchomo�ci oraz o ustaleniu ceny  nabycia  
na rzecz posiadaczy z innych tytułów ni� dzier�awa , 

8) orzekanie o zwolnieniu repatriantów od obowi�zku uiszczenia  ceny nabycia 
nadanych im nieruchomo�ci pa�stwowych, 

9) zezwolenie na uznanie osób za wła�cicieli nieruchomo�ci na wi�kszym 
obszarze oraz zezwolenie na uznanie wi�kszego obszaru gospodarstwa za 
własno�� posiadacza. 

 
8. W zakresie zagospodarowania wspólnot gruntowych : 

 
      ustalanie, które nieruchomo�ci stanowi� wspólnot� gruntow� lub mienie 

gminne, ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie 
gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych                     
i wielko�ci przysługuj�cych im udziałów, 

 
9. W zakresie gospodarki nieruchomo�ciami: 

 
1) przygotowywanie dokumentacji zwi�zanej z reprezentowaniem Skarbu 

Pa�stwa b�d� Powiatu w sprawach gospodarowania  nieruchomo�ciami,                
2) gospodarowanie zasobem nieruchomo�ci Skarbu Pa�stwa w zakresie 

współpracy z  wła�ciwymi jednostkami samorz�du terytorialnego, 
3) gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomo�ci, 
4) prawo ��dania rozwi�zania umowy u�ytkowania wieczystego przed upływem 

ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, je�eli u�ytkownik 
wieczysty korzysta z tej nieruchomo�ci  w sposób sprzeczny z ustalonym w  
umowie, a w szczególno�ci je�eli nie zabudował jej w ustalonym terminie,  

5) prowadzenie spraw dotycz�cych przyznania pierwsze�stwa nabycia lokali ich 
najemcom lub dzier�awcom,  

6) sporz�dzanie i podawanie do publicznej wiadomo�ci wykazu nieruchomo�ci 
Skarbu Pa�stwa oraz Powiatu przeznaczonych do sprzeda�y, do oddania           
w u�ytkowanie wieczyste, u�ytkowanie, najem lub dzier�aw�, 

7) prowadzenie spraw z zakresu zwalniania z obowi�zku zbycia w drodze 
przetargu nieruchomo�ci przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, na 
realizacj� urz�dze� infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, 

8) prowadzenie spraw z zakresu ogłaszania, organizowania i przeprowadzenia 
przetargu na sprzeda� nieruchomo�ci oraz sprzeda� bezprzetargowa 
nieruchomo�ci Powiatu i Skarbu Pa�stwa, 

9) przygotowywanie dokumentacji pozwalaj�cej ustali� Radzie szczegółowe 
warunki  korzystania z nieruchomo�ci przez pa�stwow� lub samorz�dow� 
jednostk� organizacyjn�,  

10) ustalanie w drodze decyzji trwałego zarz�du na rzecz jednostki organizacyjnej, 
wydawanie decyzji o jego wyga�ni�ciu b�d� o przekazaniu pomi�dzy 
jednostkami na ich wniosek, 

11) przyjmowanie wniosku organu likwiduj�cego jednostk� organizacyjn�                     
o wydanie decyzji o wyga�ni�ciu trwałego zarz�du, 

12) wskazanie nieruchomo�ci, które mog� by� przeznaczone na wyposa�enie 
pa�stwowej osoby prawnej  lub pa�stwowej  jednostki organizacyjnej, 

13) prowadzenie spraw z zakresu przeznaczania nieruchomo�ci na wyposa�enie 
samorz�dowych osób prawnych lub samorz�dowej jednostki organizacyjnej                
z powiatowego zasobu nieruchomo�ci, 
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14) wł�czanie do powiatowego zasobu nieruchomo�ci, które nie zostały  
zagospodarowane po likwidacji lub prywatyzacji jednostki organizacyjnej, 

15) przygotowywanie propozycji porozumienia okre�laj�cego nieruchomo�ci, które 
maj� by� oddane  z zasobu nieruchomo�ci Skarbu Pa�stwa  na potrzeby 
statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, 
Kancelarii  Prezesa Rady  Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika 
Praw Obywatelskich, S�du Najwy�szego, Naczelnego S�du 
Administracyjnego, Najwy�szej Izby  Kontroli, Krajowej  Rady Radiofonii                  
i Telewizji, Krajowego Biura  Wyborczego oraz  Pa�stwowej Inspekcji Pracy,   
a tak�e ministerstw, urz�dów celnych i urz�dów wojewódzkich, 

16) przyj�cie zawiadomienia o przekazaniu nieruchomo�ci zb�dnych dla jednostek 
organizacyjnych, o których mowa w pkt 15 do zasobu nieruchomo�ci Skarbu 
Pa�stwa, b�d� wskazanie i doprowadzenie do przeniesienia własno�ci 
nieruchomo�ci na rzecz  Skarbu Pa�stwa  je�li s� one niezb�dne na cele 
statutowe, 

17) przygotowywanie umów  przeniesienia  własno�ci  nieruchomo�ci b�d� 
wyznaczanie dodatkowych terminów w razie niedotrzymania ustalonych 
terminów  zagospodarowania nieruchomo�ci  gruntowej,  

18) przygotowywanie projektu decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych, 
19) udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny, ��danie zwrotu kwoty  równej 

udzielonej  bonifikacie, podwy�szanie lub obni�anie bonifikaty ceny 
nieruchomo�ci wpisanej do rejestru zabytków, stosowanie umownych stawek 
oprocentowania nie spłaconej cz��ci ceny nieruchomo�ci sprzedawanej                  
w drodze bezprzetargowej,  ustalanie innego terminu zapłaty opłaty rocznej za 
oddanie nieruchomo�ci  w u�ytkowanie wieczyste udzielanie bonifikaty od 
pierwszej opłaty i opłat rocznych, z tytułu oddania w u�ytkowanie wieczyste 
oraz  zmiana jej wysoko�ci za nieruchomo�ci wpisane do rejestru zabytków, 

20) aktualizacja opłat rocznych z tytułu u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci 
gruntowych, 

21) ustalenie, innego ni� do 31 marca, terminu zapłaty opłaty rocznej za 
nieruchomo�� oddan� w trwały zarz�d na wniosek  jednostki  organizacyjnej, 
wydanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej nieruchomo�ci 
oddanej w trwały zarz�d oraz udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu 
trwałego zarz�du,    

22) prowadzenie spraw zwi�zanych ze zwrotem jednostce organizacyjnej, w razie  
wyga�ni�cia trwałego zarz�du nakładów poniesionych na budow�, odbudow�, 
rozbudow�, nadbudow�, przebudow� lub modernizacj� budynków i innych 
urz�dze� trwale zwi�zanych z gruntem, 

23) składanie wniosku o podział nieruchomo�ci Skarbu Pa�stwa b�d� Powiatu, 
24) opiniowanie podziału nieruchomo�ci, stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa 

lub Powiatu dokonywanego z urz�du , 
25) prowadzenie spraw zwi�zanych z wywłaszczaniem nieruchomo�ci oraz 

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomo�ci,   
26) udost�pnianie rzeczoznawcom maj�tkowym wszelkich dost�pnych  danych              

o nieruchomo�ciach, 
27) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomo�ci, 
28) sporz�dzanie map i tabel taksacyjnych oraz wykładanie ich do publicznego 

wgl�du, rozpatrywanie zgłoszonych zarzutów i przedstawianie ich radzie 
gminy wła�ciwej dla miejsca  poło�enia nieruchomo�ci, 
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29) orzekanie o ustaleniu  warto�ci katastralnej  nieruchomo�ci i jej wpisie                      
w katastrze nieruchomo�ci, 

30) przyjmowanie dokumentów i informacji, niezb�dnych do przeprowadzenia 
powszechnej taksacji nieruchomo�ci, 

31) ustalanie warto�ci katastralnej nieruchomo�ci na podstawie dost�pnych 
dokumentów i informacji, 

32)  przekształcanie prawa zabudowy w u�ytkowanie wieczyste, 
33)  ustanawianie prawa wieczystego u�ytkowania gruntów i ustanawianie 

własno�ci budynków . 
34) orzekanie w formie decyzji o rozło�eniu na raty oraz umorzeniu odsetek od 

zobowi�za� z tytułu  opłat  za u�ytkowanie wieczyste, 
35) prowadzenie spraw zwi�zanych z  oddawaniem zarz�dcom dróg w trwały 

zarz�d nieruchomo�ci zaj�tych pod drogi publiczne. 
 

10.  W zakresie przekształcania prawa u�ytkowania wieczystego   
przysługuj�cego osobom fizycznym w prawo  własno�ci : 

 
1) przyjmowanie wniosku o przekształcenie prawa u�ytkowania wieczystego               

w prawo własno�ci oraz wydawanie decyzji o przekształceniu tego prawa b�d� 
o odmowie przekształcenia,        

2) okre�lanie wysoko�� opłaty za przekształcenie prawa u�ytkowania 
wieczystego w prawo własno�ci oraz stwierdzanie istnienia uprawnienia do 
nieodpłatnego przekształcenia tego prawa . 

 
11. Prowadzenie spraw w celu nieodpłatnego przekazania gruntów 

przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
pod pracownicze ogrody działkowe w u�ytkowanie  Polskiemu Zwi�zkowi  
Działkowiczów . 

 
12.   W zakresie gospodarki mieniem Powiatu : 

 
1) prowadzenie rejestru mienia Powiatu, 
2) utrzymanie mienia Powiatu, 
3) zarz�dzanie mieniem Powiatu, 
4) prowadzenie spraw zwi�zanych z przejmowaniem mienia zb�dnego PKP, 
5) powierzanie zarz�dzaj�cemu prowadzenia spraw z zakresu spraw 

budowlanych, 
6) prowadzenie spraw zwi�zanych z wniesieniem do spółki b�d�cej 

zarz�dzaj�cym przez organ administracji rz�dowej wła�ciwej w sprawach 
gospodarki gruntami, prawa własno�ci gruntów, których u�ytkownikiem 
wieczystym jest ta spółka lub gruntów , które pozostały w u�ytkowaniu 
wieczystym przedsi�biorstwa pa�stwowego likwidowanego w celu 
wniesienia przedsi�biorstwa lub zorganizowanej cz��ci mienia 
przedsi�biorstwa do spółki, 

7) prowadzenie gospodarki komunalnej, 
8) prowadzenie spraw zwi�zanych z powierzaniem zada� z zakresu 

gospodarki komunalnej osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom 
organizacyjnym nie posiadaj�cym osobowo�ci prawnej, 

9) prowadzenie spraw zwi�zanych z postanawianiem o wyborze sposobu 
prowadzenia i form gospodarki komunalnej , wysoko�ci cen i opłat za 
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usługi komunalne o charakterze u�yteczno�ci publicznej oraz za 
korzystanie z obiektów i urz�dze� u�yteczno�ci publicznej, 

10) prowadzenie spraw zwi�zanych z przej�ciem nieruchomo�ci zb�dnych na 
cele obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa pozostaj�cych w  zarz�dzie 
organów wojskowych, 

11) uzgadnianie wprowadzenia zakazu wst�pu na grunty zaj�te na cele 
obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa, 

12) prowadzenie spraw zwi�zanych z nieodpłatnym przejmowaniem budynków 
mieszkalnych, w których wi�kszo�� lokali jest zamieszkiwana przez osoby 
nie b�d�ce �ołnierzami zawodowymi, 

13) decydowanie o zaj�ciu nieruchomo�ci na zakwaterowanie przej�ciowe, 
14) zapewnianie pomieszcze� zast�pczych dla mieszka�ców czasowo 

ewakuowanych z utworzonej strefy niebezpiecze�stwa. 
 

13.  Zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego 
 realizowane s� przez Geodet� Powiatowego.  
 

14.  Inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, 
merytorycznie  zwi�zane z zadaniami wydziału. 
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§ 28 
 

Wydział Komunikacji i Transportu 
 

Do podstawowych zada� Wydziału nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw: 
  
1.   W zakresie ruchu drogowego: 

 
1) wydawanie kart parkingowych, 
2) zarz�dzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, 
3) wydawanie zezwole� na przejazd pojazdów nienormatywnych, 
4) wydawanie zezwole� na korzystanie z drogi w sposób szczególny, 
5) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych, 
6) przygotowywanie uchwały w sprawie wprowadzenia obowi�zku 

wyposa�ania pojazdu zaprz�gowego w hamulec, 
7) rejestracja pojazdu zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym i przepisami wykonawczymi do ustawy, 
8) czasowa rejestracja pojazdu zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym i przepisami wykonawczymi do ustawy, 
9) przekazywanie Wojewodzie Mazowieckiemu cz��ciowo wypełnionych 

dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych 
według zalece� ustawowych, 

10) wpisywanie w dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe odpowiednich 
zastrze�e�, 

11) wydawanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

12) dokonywanie wpisu w kartach pojazdu, 
13) wyrejestrowywanie pojazdu, 
14) przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych i informacji               

o pojazdach i wła�cicielach, 
15) wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego, 
16) prowadzenie rejestru przedsi�biorców prowadz�cych stacje kontroli 

pojazdów, 
17) wpisywanie do rejestru przedsi�biorców prowadz�cych stacje kontroli 

pojazdów, 
18) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, 
19) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsi�biorc� stacji 

kontroli pojazdów, 
20) wydawanie i cofanie uprawnie� do wykonywania bada� technicznych, 
21) wydawanie dokumentu stwierdzaj�cego uprawnienia do kierowania    

pojazdem,  
22) wydawanie wtórnika dokumentu uprawniaj�cego do kierowania pojazdem, 
23) przekazywanie danych do centralnej ewidencji kierowców, 
24) prowadzenie rejestru przedsi�biorców prowadz�cych o�rodki szkolenia 

kierowców, 
25) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsi�biorc� o�rodka 

szkolenia kierowców, 
26) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców, 
27) wpisywanie osób do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji 

instruktora nauki jazdy, 
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28) skre�lenie instruktora z ewidencji, 
29) kierowanie instruktora na ponowny egzamin, 
30) powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na 

prawo jazdy kategorii T lub pozwolenia do kierowania tramwajem, 
31) wydawanie skierowa� na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, 
32) kierowanie na sprawdzenie stanu zdrowia, 
33) przekazywanie informacji o zarejestrowanych pojazdach do organów 

podatkowych, 
34) wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów, 
35) wyznaczanie parkingów strze�onych, 
36) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalania wysoko�ci opłat za 

usuni�cie pojazdu i parkowanie, 
37) zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,  
38) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i wydawanie zatrzymanych 

praw jazdy,  
39) cofanie i przywracanie uprawnie� do kierowania pojazdami silnikowymi,  
40) wymiana uprawnie� do kierowania pojazdami, 

 
2. W  zakresie transportu: 

 
1) powoływanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu                    

w zakresie transportu drogowego taksówk�,  
2) udzielanie licencji i zmiana licencji, odmawianie udzielenia, cofni�cie 

licencji w zakresie transportu drogowego 
3) przyrzeczenie udzielenia licencji, 
4) wydawanie wypisów z licencji,  
5) przenoszenie uprawnie� wynikaj�cych z licencji, 
6) wyra�anie zgody na wykonywanie uprawnie� wynikaj�cych z licencji, 
7) wydawanie i zmienianie oraz cofanie zezwolenia na wykonywanie 

przewozów regularnych i regularnych specjalnych,  
8) wydawanie za�wiadcze� i wypisów z za�wiadcze� o wykonywaniu 

przewozów drogowych na potrzeby własne, 
9) odmawianie wydania za�wiadczenia o wykonywaniu przewozów 

drogowych na potrzeby własne,  
10) nakładanie na przewo�nika drogowego obowi�zku przedstawienia 

okre�lonych dokumentów  i informacji,  
11) ��danie od przewo�nika okre�lonych informacji dot. działalno�ci 

transportowej 
12) przedstawianie wła�ciwemu ministrowi do spraw transportu informacji                

o liczbie i zakresie udzielonych licencji i zezwole�, 
13) kontrola przedsi�biorców wykonuj�cych transport drogowy rzeczy i osób w 

zakresie ustalonym  dla Starosty w ustawie o transporcie drogowym i 
przepisach wykonawczych do ustawy,  

14) powierzanie czynno�ci kontrolnych okre�lonych w pkt 13 
wyspecjalizowanej jednostce administracji publicznej, 

15) kontrola przewo�ników w zakresie posiadania odpowiednich dokumentów 
– wzywanie przedsi�biorcy do usuni�cia uchybie� w wyznaczonym 
terminie, 

16) przygotowywanie projektu opinii wniosku o likwidacj� linii kolejowej, na 
której zawieszono przewozy, 
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17) opracowywanie rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie transportu 
drogowego osób, 

18) opracowywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie transportu drogowego 
osób ka�dorazowo przed wydaniem zezwolenia na regularny przewóz 
osób lub zmian� tego zezwolenia 

19) ograniczanie obowi�zku przewozu w odniesieniu do powiatowego 
transportu zbiorowego ze wzgl�du na potrzeby obronno�ci  

20) lub bezpiecze�stwa pa�stwa b�d� w wypadku kl�ski �ywiołowej, 
21) wyra�anie zgody na ograniczenie obowi�zku przewozu przez przewo�nika 
22) nakładanie na przewo�nika obowi�zku zawarcia umowy o wykonanie 

zadania przewozowego w przypadku kl�ski �ywiołowej, 
23) zapewnianie odpowiednich �rodków finansowych dla przewo�nika, 

niezb�dnych do wykonywania nało�onego obowi�zku,  
24) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie okre�lenia przepisów 

porz�dkowych obowi�zuj�cych w powiatowym transporcie zbiorowym,  
25) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat dodatkowych 

w powiatowym transporcie zbiorowym, 
26) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalania cen urz�dowych za 

usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie powiatu. 
 

3. Inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, 
merytorycznie zwi�zane z zadaniami wydziału. 
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§ 29 
 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
 

Do podstawowych zada� Wydziału nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw: 
 

1. W zakresie opracowywania materiałów, dokumentacji, analiz i projektów  
uchwał dotycz�cych o�wiaty: 

 
1) zakładania i prowadzenia oraz likwidowania szkół i placówek, których 

prowadzenie nale�y do zada� własnych Powiatu 
2) zakładania i prowadzenia oraz likwidowania szkół i placówek, których 

prowadzenie nie nale�y do zada� własnych Powiatu, 
3) zakładania i prowadzenia oraz likwidowania w uzgodnieniu z kuratorem 

o�wiaty publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów 
kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, 

4) zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w szkołach  i placówkach,  
5) ustalania projektu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych                         

w Powiecie, 
6) ustalania zasad wynagradzania oraz zwi�kszania wynagradzania 

nauczycieli w szkołach i placówkach podległych Powiatowi, 
7) sprawowania nadzoru nad działalno�ci� szkół i placówek, 
8) ogłaszania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek,  
9) powoływania i udziału w komisji konkursowej wyłaniaj�cej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, 
10) powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, 
11) powierzania stanowiska dyrektora, po zasi�gni�ciu opinii rady szkoły lub 

placówki, je�li do konkursu nie zgłosił si� �aden kandydat albo w wyniku 
konkursu nie wyłoniono kandydata, 

12) ł�czenia szkół ró�nych typów i placówek w zespoły, 
13) powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj�cych si�      

o awans na stopie� nauczyciela mianowanego, udział w pracach komisji, 
14) zapewniania szkole warunków do realizacji przez nauczycieli zada� 

dydaktycznych, wychowawczych i opieku�czych, 
15) tworzenia słu�by socjalnej do gospodarowania funduszem �wiadcze� 

socjalnych dla nauczycieli  emerytów zlikwidowanych szkół, 
16) ustalania zasad korzystania ze stołówek organizowanych w szkołach,              

w tym wysoko�ci opłat, 
17) pomocy materialnej dla uczniów, 
18) powoływania rady o�wiatowej działaj�cej przy Radzie Powiatu, 
19) ustalania składu i zasad wyboru członków rady  o�wiatowej oraz 

regulaminu działania rady o�wiatowej, 
20) opiniowania likwidacji  szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowania 

dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inn� osob� prawn� 
lub osob� fizyczn�, 

21) rozwi�zywania zespołu szkół lub placówek oraz nadania szkołom                      
i placówkom wchodz�cym w skład zespołu odr�bnych statutów, 

22) zawierania ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z wła�ciwymi 
ponadzakładowymi organizacjami zrzeszaj�cymi nauczycieli, 
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23) okre�lania zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o ró�nym planie 
zaj�� w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

24) doradztwa i doskonalenia nauczycieli – podział �rodków na szkoły                   
i placówki, 

25) powierzania obowi�zków doradcom metodycznym, 
26) koordynacji działa� zespołu doradców – porozumienia z powiatami                   

i gminami, 
27) koordynacji sportu szkolnego szkół ponadgimnazjalnych, 
28) zapewnienia i organizacji kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 

umo�liwiaj�cych podtrzymywanie poczucia to�samo�ci narodowej, 
etnicznej i j�zykowej uczniów nale��cych do mniejszo�ci narodowych. 
  

2. W zakresie załatwiania spraw dotycz�cych o�wiaty: 
 
1) kontrola i wst�pna akceptacja arkuszy organizacji szkół i placówek                  

w zakresie ich zgodno�ci z przepisami, 
2) wydawanie zezwole� na zakładanie szkół  i placówek publicznych przez 

osob� prawn� inn� ni� jednostka samorz�du terytorialnego lub osob� 
fizyczn�, 

3) pomoc w organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
4) kierowanie uczniów do szkół i placówek specjalnych, 
5) współpraca w organizacji i realizowaniu w szkołach i placówkach praktyk   

nauczycielskich, 
6) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych: 

a)  wydawanie za�wiadcze� o wpisie do ewidencji, 
b)  wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, 
c) nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnie� szkoły 

publicznej, 
7) dokonywanie oceny pracy dyrektora w cz��ci dotycz�cej zada� organu 

prowadz�cego, 
8) nadawanie lub odmowa nadania stopnia awansu nauczycielom 

mianowanym, 
9) wydawanie aktów mianowania dla nauczycieli, którzy uzyskali wy�szy 

poziom wykształcenia, 
10) opiniowanie powierzenia  lub odwołania przez dyrektora osób ze 

stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce, 
11) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, dyrektora, 
12) odwołania nauczycieli, którym dyrektor szkoły lub placówki odmówił          

w drodze decyzji administracyjnej nadania stopnia awansu zawodowego, 
13) udział w komisji kwalifikacyjnej powoływanej przez organ nadzoru 

pedagogicznego dla dyrektorów – o awans zawodowy, 
14) opiniowanie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub placówki, 
15) przeniesienie nauczyciela do innej szkoły w razie konieczno�ci 

zapewnienia tej szkole obsady na stanowisku  nauczyciela                                 
z wymaganymi kwalifikacjami, 

16) nakładanie obowi�zku na nauczyciela podj�cia pracy w innej szkole                  
w celu uzupełnienia tygodniowego obowi�zkowego wymiaru zaj��, 

17) stwierdzenie wyga�ni�cia z mocy prawa stosunku pracy dyrektora            
w okre�lonych przypadkach, 
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18) wyra�enie zgody na obni�enie nauczycielowi tygodniowego 
obowi�zkowego wymiaru godzin, 

19) zwalnianie nauczyciela w uzasadnionych przypadkach od obowi�zku 
zwrotu zasiłku na zagospodarowanie, 

20) wyst�powanie z urz�du w obronie nauczyciela, gdy zostan� naruszone 
jego uprawnienia, 

21) przygotowywanie dokumentacji zwi�zanej z nadaniem tytułu honorowego 
profesora o�wiaty, 

22) prowadzenie zada� z zakresu systemu informacji o�wiatowej. 
 

3. W zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki: 
 

1) organizacja szkole� i kursokonferencji z zakresu turystyki, 
2) tworzenie struktur wspomagaj�cych rozwój kultury na terenie Powiatu, 
3) tworzenie dodatkowych warunków słu��cych upowszechnianiu kultury, 

kultury fizycznej i turystyki, 
4) tworzenie nowych struktur organizacyjnych w turystyce, 
5) tworzenie samorz�dowej instytucji filmowej, zatwierdzanie i nadawanie 

jej statutu, prowadzenie dystrybucji i upowszechniania filmów, 
6) organizowanie powiatowych imprez sportowych, 
7) prowadzenie  ewidencji uczniowskich klubów sportowych  i stowarzysze� 

kultury fizycznej nieprowadz�cych działalno�ci gospodarczej, 
8) nadzór i kontrola nad działalno�ci� stowarzysze� kultury fizycznej oraz 

zwi�zków sportowych maj�cych siedzib� na terenie Powiatu –                  
z wył�czeniem polskich zwi�zków sportowych i zwi�zków sportowych        
o zasi�gu krajowym, 

9) organizowanie działalno�ci w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz 
tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej 
rozwoju, 

10) współpraca w zakresie organizacji pracy Powiatowej Rady Sportu, 
11) prowadzenie spraw zwi�zanych ze stypendiami sportowymi, 

wyró�nieniami i nagrodami dla zawodników nieposiadaj�cych licencji 
zawodnika za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
mi�dzynarodowym lub krajowym, 

12) prowadzenie spraw zwi�zanych z wyró�nieniami i nagrodami dla 
trenerów i działaczy sportowych zasłu�onych w osi�ganiu wysokich 
wyników sportowych we współzawodnictwie mi�dzynarodowym lub 
krajowym, 

13) tworzenie muzeów, nadawanie statutu, powołanie rady muzeum, 
likwidacja muzeów, 

14) tworzenie powiatowych bibliotek publicznych, zapewnienie warunków 
działania i rozwoju bibliotek, nadanie statutu, poł�czenie, podział                
i likwidacja bibliotek, 

15) sprawowanie mecenatu nad działalno�ci� kulturaln�, 
16) ustanawianie i przyznawanie nagród za osi�gni�cia w dziedzinie kultury, 

okre�lanie zasad, trybu przyznawania i wysoko�ci nagród, 
17) przyznawanie stypendiów, 
18) tworzenie instytucji kultury, nadawanie statutu, 
19) powoływanie i odwoływanie dyrektora instytutu kultury, 
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20) powierzanie zarz�dzania instytucj� kultury osobie fizycznej lub prawnej – 
kontrakt menad�erski, 

21) ł�czenie lub podział instytucji kultury, 
22) likwidacja instytucji kultury, 
23) przekazywanie składników mienia zlikwidowanej instytucji kultury osobie 

fizycznej lub prawnej w celu prowadzenia działalno�ci kulturalnej na 
zasadach ogólnych, 

24) prowadzenie działalno�ci instrukta�owo-metodycznej dla pracowników 
kultury 

25) organizowanie powiatowych imprez artystycznych lub rozrywkowych. 
 

4. Inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, 
merytorycznie zwi�zane z zadaniami wydziału. 
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§ 30 
 

Wydział  Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Le�nictwa  
 
Do podstawowych zada� Wydziału nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw : 
 
1. W zakresie prawa wodnego: 

 
1) ustalanie linii brzegu dla wód innych ni� morskie wody wewn�trzne, wody 

graniczne i �ródl�dowe drogi wodne,  
2) nakazywanie usuni�cia drzew lub krzewów na wałach 

przeciwpowodziowych oraz terenów w odległo�ci mniejszej ni� 3 metry 
od stopy wału, 

3) nakazywanie przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania 
na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobli�u pewnych robót                        
i czynno�ci, 

4) ustanawianie strefy ochronnej urz�dze� pomiarowych słu�b 
pomiarowych,  

5) nakazywanie usuni�cia drzew lub krzewów z ustanowionej strefy 
ochronnej urz�dze� pomiarowych, 

6) wydawanie pozwole� wodnoprawnych, stwierdzanie wyga�ni�cia, 
cofanie, ograniczanie, 

7) zatwierdzanie statutu spółki wodnej, 
8) wł�czanie zakładów do spółki wodnej, 
9) okre�lanie wysoko�ci i rodzaju �wiadcze� na rzecz spółki wodnej przez 

osoby nie b�d�ce jej członkami lub przyczyniaj�ce si� do 
zanieczyszczania wody, 

10) orzekanie o niewa�no�ci uchwał organów spółki wodnej, sprzecznych                  
z prawem lub statutem, 

11) rozwi�zywanie zarz�du spółki wodnej, 
12) ustanawianie zarz�du komisarycznego spółki wodnej, 
13) rozwi�zywanie spółki wodnej, 
14) zwracanie organom spółki wodnej uwagi na konieczno�� podwy�szenia 

wysoko�ci składek lub innych �wiadcze�, 
15) nadzór i kontrola nad działalno�ci� spółek wodnych,  
16) wyznaczanie likwidatora spółki wodnej po jej rozwi�zaniu uprzednio 

podj�t� decyzj�, wyst�powanie z wnioskiem o wykre�lenie zlikwidowanej 
spółki wodnej z katastru wodnego, 

17) stwierdzanie przej�cia stanowi�cego własno�� Skarbu Pa�stwa wód                  
i gruntów nimi pokrytych w trwały zarz�d urz�dów morskich, regionalnych 
zarz�dów gospodarki wodnej i parków narodowych,  

18) ustanawianie strefy ochronnej uj�cia wody, obejmuj�cej wył�cznie teren 
ochrony bezpo�redniej, 

19) ustalanie decyzj� podziału kosztów poniesionych w zwi�zku z regulacj� 
wód, 

20) ustalanie decyzj� zakresów i terminów wykonywania obowi�zków 
utrzymywania urz�dze� melioracji wodnych szczegółowych,  

21) wzywanie zakładu do usuni�cia zaniedba� w gospodarce wodnej                    
z mo�liwo�ci� unieruchomienia decyzj� lub jego cz��ci do czasu 
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usuni�cia zaniedba� oraz wyra�anie zgody na podj�cie wstrzymanej 
działalno�ci,  

22) ustalanie decyzj� wysoko�ci odszkodowania b�d�cego przedmiotem 
wydanego pozwolenia wodnoprawnego, 

23) orzekanie o wyga�ni�ciu dotychczasowych pozwole� wodnoprawnych na 
pobór wód lub wprowadzanie �cieków, 

24) nakładanie decyzj� obowi�zku dostosowania istniej�cych urz�dze� 
wodnych do wymaga� Prawa wodnego, 

25) zatwierdzanie instrukcji utrzymania istniej�cego systemu urz�dze� 
melioracji wodnych szczegółowych, 

26) przygotowywanie projektów uchwał wprowadzaj�cych powszechne 
korzystanie z wód innych ni� obj�te takim korzystaniem. 

 
2. W zakresie gospodarki odpadami: 
 

1)     przygotowywanie projektu Powiatowego Planu Gospodarki  Odpadami, 
2) przygotowywanie opinii dla Zarz�du w sprawie projektu Wojewódzkiego 

Planu Gospodarki Odpadami oraz projektu Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami, 

3) sporz�dzanie  sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami, 

4) wydawanie pozwole� na wytwarzanie odpadów dla wytwórcy – 
prowadz�cego instalacj�, 

5) wydawanie decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi,  

6) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi oraz innymi ni� 
niebezpieczne, 

7) odmawianie, w okre�lonych przypadkach, wydania pozwolenia w zakresie 
post�powania z odpadami, 

8) wydawanie zezwole� na prowadzenie działalno�ci w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, 

9) wydawanie zezwole� na prowadzenie działalno�ci w zakresie zbierania lub 
transportu odpadów, 

10) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,  
11) wyra�anie zgody na zamkni�cie składowiska odpadów lub jego 

wydzielonej cz��ci, 
12) wydawanie zezwole� na składowanie odpadów niebezpiecznych na     

wydzielonych cz��ciach innych składowisk,  
13) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania 

zezwolenia na prowadzenie działalno�ci w zakresie zbierania i transportu 
odpadów.  

 
3. W zakresie ochrony �rodowiska: 
 

1) przygotowywanie projektu Programu  Ochrony �rodowiska oraz 
sporz�dzanie  co 2 lata raportu z jego wykonania, 

2) udost�pnianie informacji o �rodowisku i jego ochronie, które s�                       
w posiadaniu organu,   
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3) prowadzenie  publicznie dost�pnego wykazu danych o dokumentach 
zawieraj�cych informacje o �rodowisku i jego ochronie,  

4) prowadzenie, w ramach posiadanych kompetencji, post�powania                    
w sprawie ocen oddziaływania na �rodowisko planowanych przedsi�wzi�� 
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, dla których obowi�zek 
sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu przedsi�wzi�cia na �rodowisko 
mo�e by� wymagany,  

5) wydawanie opinii w sprawie obowi�zku sporz�dzenia i zakresu raportu              
o oddziaływaniu planowanego przedsi�wzi�cia mog�cego znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko, 

6) uzgadnianie warunków realizacji przedsi�wzi�cia mog�cego znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko przed wydaniem decyzji o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach, 

7) tworzenie programów celem przestrzegania standardów jako�ci 
�rodowiska              w formie aktu prawa miejscowego, 

8) opiniowanie projektów uchwał Marszałka Województwa w sprawie 
programu ochrony powietrza,  

9) opiniowanie, okre�lonego w drodze rozporz�dzenia, planu działa� 
krótkoterminowych w przypadku ryzyka wyst�powania przekrocze� 
dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej 
strefie, 

10) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie zakazu lub ograniczenia 
u�ywania jednostek pływaj�cych lub niektórych ich rodzajów na 
okre�lonych zbiornikach powierzchniowych wód stoj�cych oraz wodach 
płyn�cych,  

11) sporz�dzanie co 5 lat map akustycznych �rodowiska na potrzeby oceny 
stanu akustycznego �rodowiska, 

12) wydawanie decyzji, na ��danie poszkodowanego, okre�laj�cej wysoko�� 
odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania                                 
z nieruchomo�ci, 

13) tworzenie obszarów ograniczonego u�ytkowania, 
14) wydawanie decyzji o obowi�zku dodatkowego prowadzenia pomiarów 

wielko�ci emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych, 
15) przyjmowanie zgłosze� instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,                

a mo�e negatywnie oddziaływa� na �rodowisko, 
16) wydawanie decyzji, okre�laj�cej wymagania w zakresie ochrony 

�rodowiska dotycz�ce eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga 
pozwolenia,  

17) udzielanie pozwole� zintegrowanych, 
18) udzielanie pozwole� na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
19) zobowi�zywanie, w okre�lonych przypadkach, podmiotów prowadz�cych 

instalacj� do sporz�dzenia   i przedło�enia przegl�du ekologicznego, 
20) nakładanie na podmiot korzystaj�cy ze �rodowiska, w przypadku jego  

negatywnego oddziaływania na �rodowisko,  obowi�zków: 
a)  ograniczenia oddziaływania na �rodowisko i jego zagro�enia, 

        b)  przywrócenia �rodowiska do stanu wła�ciwego, 
21) nakładanie na podmiot – w razie braku mo�liwo�ci wyegzekwowania 

działa� – obowi�zku uiszczenia na rzecz wła�ciwego gminnego funduszu 
ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej kwoty pieni��nej odpowiadaj�cej 
wysoko�ci szkód wynikłych z naruszenia stanu  �rodowiska, 
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22) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
�rodowiska w zakresie obj�tym wła�ciwo�ci� organu, 

23) wyst�powanie w charakterze oskar�yciela publicznego w sprawach                      
o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie �rodowiska, 

24) wyst�powanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska                     
o podj�cie działa� b�d�cych w kompetencji organu, 

25) wnioskowanie do Marszałka Województwa o opini� wojewódzkiej komisji 
do spraw ocen oddziaływania na �rodowisko w zakresie post�powania               
w sprawie ocen oddziaływania na �rodowisko planowanych przedsi�wzi��, 

26) prowadzenie okresowych bada� jako�ci gleby i ziemi, w ramach 
pa�stwowego monitoringu �rodowiska, 

27) prowadzenie obserwacji terenów zagro�onych ruchami masowych ziemi 
oraz terenów, na których wyst�puj� te ruchy, a tak�e rejestru 
zawieraj�cego informacje o tych terenach, 

28) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w okre�lonych 
przypadkach, 

29)  wydawanie decyzji w sprawie czasowego wykluczenia instalacji obj�tej 
krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, 

30) udzielanie zezwole� prowadz�cym instalacje obj�te systemem handlu 
uprawnieniami do emisji, którym przyznano uprawnienia do emisji                      
w krajowym planie, na wykorzystanie lub sprzedanie tych uprawnie�, 

31) udzielanie zezwole� na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do 
emisji.    

 
4. W zakresie rybactwa �ródl�dowego: 
 

1) rejestracja sprz�tu pływaj�cego słu��cego do połowu ryb oraz wydawanie 
za�wiadcze� zainteresowanym osobom, 

2) wydawanie kart w�dkarskich lub kart łowiectwa podwodnego, 
3) wnioskowanie o utworzenie Społecznej Stra�y Rybackiej albo wyra�anie 

zgody na utworzenie Społecznej Stra�y Rybackiej przez zainteresowane 
organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa, 

4) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie regulaminu Społecznej 
Stra�y Rybackiej. 

 
5. W  zakresie geologii: 
 

1) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 
kopalin pospolitych w zakresie obj�tym kompetencj� organu, 

2) wydawanie decyzji okre�laj�cej wysoko�� nale�nej opłaty eksploatacyjnej              
w okre�lonych przypadkach, 

3)  wydawanie decyzji ustalaj�cej opłat� eksploatacyjn�, w razie 
wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z ra��cym 
naruszeniem jej warunków prowadz�cemu tak� działalno��,  

4) przenoszenie za zgod� przedsi�biorcy, na rzecz którego koncesja została 
wydana, koncesji na rzecz innego podmiotu, 

5) wydawanie decyzji o cofni�ciu koncesji bez odszkodowania w razie 
ogłoszenia upadło�ci przedsi�biorcy, 

6) zawiadamianie o przyj�ciu dokumentacji geologicznej bez zastrze�e�, 
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7)  zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonywanie nie 
wymaga uzyskania koncesji, 

8) ustalanie zasobów uj�� wód podziemnych, w tym uj�� �ródeł naturalnych          
i odwodnie� budowlanych, je�eli udokumentowane zasoby lub 
przewidywana wydajno�� nie przekracza 50 m3/h, 

9) działania w sprawach dotycz�cych warunków hydrogeologicznych                   
w zwi�zku z projektowaniem odwodnie� do wydobywania kopalin 
pospolitych ze złó� oraz w zwi�zku z zako�czeniem odwadniania lub 
zmian� poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych - na 
powierzchni nie przekraczaj�cej 2 ha lub przewidywanym rocznym 
wydobyciu nie przekraczaj�cym 20.000 m3, 

10) udzielanie zezwole� na zmian� kryteriów bilansowo�ci zasobów złó� 
kopalin pospolitych ze złó� na powierzchni nie przekraczaj�cej 2 ha lub 
przewidywanym rocznym wydobyciu  nie przekraczaj�cym 20.000 m3, 

11) odmawianie udzielenia koncesji, je�eli zamierzona działalno�� narusza 
wymagania ochrony �rodowiska, w tym zwi�zane z racjonaln� gospodark� 
zło�ami kopalin, równie� w zakresie wydobycia kopalin towarzysz�cych, 
b�d� uniemo�liwia wykorzystanie nieruchomo�ci zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

 
6. W zakresie łowiectwa: 

 
1) wyra�anie zgody – poza polowaniami i odłowami – na płoszenie, 

chwytanie, przetrzymywanie, ranienie i zabijanie zwierzyny w szczególnych 
przypadkach, 

2) wydzier�awianie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego 
Zwi�zku Łowieckiego, po zasi�gni�ciu opinii Wójta, Burmistrza oraz 
wła�ciwej Izby Rolniczej, 

3) wydawanie decyzji w porozumieniu z Polskim Zwi�zkiem Łowieckim            
o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego 
zagro�enia  w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych                   
i u�yteczno�ci publicznej przez zwierzyn�, 

4) wydawanie zezwole� na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów 
rasowych lub ich miesza�ców. 

 
7. W zakresie le�nictwa: 
 

1) sprawowanie nadzoru nad gospodark� le�n� w lasach nie stanowi�cych 
własno�ci Skarbu Pa�stwa, 

2) wydawanie decyzji dla wła�cicieli lasów, na wykonanie okre�lonych zada�      
w lasach nie stanowi�cych własno�ci Skarbu Pa�stwa,  

3) zarz�dzanie z urz�du lub na wniosek nadle�niczego, wykonania zabiegów 
zwalczaj�cych i ochronnych w lasach zagro�onych oraz w razie 
wyst�pienia organizmów szkodliwych w stopniu zagra�aj�cym trwało�ci 
lasów, na koszt wła�ciwych nadle�nictw,  

4) wydanie decyzji w sprawie przyznania �rodków na pokrycie kosztów  
zabiegów, powstałych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów 
przemysłowych, oraz w przypadku po�arów lub innych kl�sk �ywiołowych 
spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagra�aj�cych 
trwało�ci lasów na wniosek wła�ciciela lasu, po zaopiniowaniu przez 
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nadle�niczego – w odniesieniu do lasów nie stanowi�cych własno�ci 
Skarbu Pa�stwa – koszty zagospodarowania i ochrony zwi�zane                     
z odnowieniem lub przebudow� drzewostanu finansowane s� z bud�etu 
pa�stwa, 

5) wydawanie decyzji w sprawie przyznania �rodków na pokrycie kosztów 
zalesienia gruntów, na wniosek wła�ciciela lub u�ytkownika wieczystego, 
po zaopiniowaniu przez Wójta, Burmistrza, 

6) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowi�cych własno�ci 
Skarbu Pa�stwa, oraz wystawianie wła�cicielowi lasu dokumentu 
stwierdzaj�cego legalno�� pozyskania drewna, 

7) wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrze�e� lub 
wniosków wła�cicieli lasów w sprawie projektu uproszczonego planu 
urz�dzenia lasu, 

8) nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów 
urz�dzenia lasów nie stanowi�cych własno�ci Skarbu Pa�stwa, 

9) wydawanie decyzji na wniosek wła�ciciela lasu w sprawie pozyskania 
drewna w lasach nie stanowi�cych własno�ci Skarbu Pa�stwa, niezgodne                       
z uproszczonym planem urz�dzenia lasu, wył�cznie w przypadkach 
losowych, 

10) wydawanie decyzji nakazowych wła�cicielowi lasu, je�eli nie wykonuje 
zada�  i obowi�zków  okre�lonych  w ustawie, albo nie wykonuje zada� 
zawartych     w uproszczonym Planie Urz�dzenia Lasu lub decyzji, o której 
mowa w ustawie      o lasach, 

11) wnioskowanie do Wojewody o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie 
go tego charakteru po uzgodnieniu z wła�cicielem lasu i zaopiniowaniu 
przez Rad� Gminy, lasów niestanowi�cych własno�ci Skarbu Pa�stwa, 

12) zlecanie wykonania planu urz�dzenia lasu lub uproszczonego planu 
urz�dzenia lasu dla lasów nie stanowi�cych własno�ci Skarbu Pa�stwa, 
nale��cych do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 

13) zlecanie inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów nie stanowi�cych własno�ci 
Skarbu Pa�stwa, o której mowa w ustawie o lasach, 

14) dokonywanie oceny udatno�ci upraw le�nych, 
15) zatwierdzanie inwentaryzacji stanu lasu, 
16) zatwierdzanie uproszczonych planów urz�dzenia lasów po uzyskaniu opinii 

wła�ciwego terytorialnie nadle�niczego, 
17) zatwierdzanie uproszczonego planu zagospodarowania je�eli 

zagospodarowanie dotyczy lasów, gruntów le�nych albo nieu�ytków 
przeznaczonych do zalesienia, wprowadzanie w przedstawionych planach 
oraz w regulaminie zmian i uzupełnie� uzasadnionych wzgl�dami 
gospodarczymi, 

18) przygotowywanie wniosków o przekazywanie �rodków finansowych na 
wypłaty ekwiwalentów wła�cicielom gruntów rolnych za wył�czenie tych 
gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw le�nych. 

 
8. W zakresie ochrony przyrody: 
 

1) prowadzenie rejestru zwierz�t nale��cych do gatunków podlegaj�cych 
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, 
zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, 

2) wydawanie za�wiadcze� o wpisie do rejestru zwierz�t nale��cych do 
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gatunków polegaj�cych ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii 
Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, 

3) popularyzacja ochrony przyrody, 
4) opiniowanie  projektu planu ochrony przyrody, 
5) wydawanie zezwole� na usuwanie drzew lub krzewów z terenu 

nieruchomo�ci b�d�cych własno�ci� gminy, 
6) wydawanie decyzji o usuni�ciu drzew lub krzewów utrudniaj�cych 

widoczno�� sygnałów i poci�gów lub eksploatacj� urz�dze� kolejowych 
albo powoduj�cych zaspy �nie�ne, 

7) ustalanie wysoko�ci odszkodowa� za usuni�cie drzew lub krzewów, 
 
9. W zakresie ochrony gruntów rolnych i le�nych : 
 

1) zezwalanie na wył�czanie gruntów rolnych z produkcji,  
2) ustalanie  nale�no�ci i opłat z tytułu wył�czenia gruntów rolnych                         

z  produkcji, 
3) nakładanie obowi�zków zdj�cia próchniczej warstwy gleby oraz opłat                 

w razie niewykonania obowi�zków, 
4) zapobieganie degradacji gleb, 
5) rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez 

nieustalone osoby oraz przygotowywanie projektu decyzji w sprawie 
rekultywacji gruntów, 

6) kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych                     
i le�nych, 

7) ustalanie opłat z tytułu wył�czenia gruntów niezgodnie z przepisami, 
8) prowadzenie sprawozdawczo�ci w sprawach ochrony i rekultywacji 

gruntów. 
 
10. W zakresie spraw innych: 
 

1) wydawanie wła�ciwemu organowi Inspekcji Ochrony Ro�lin polecenia 
podj�cia działa� zmierzaj�cych do usuni�cia zagro�enia w przypadkach 
bezpo�rednich zagro�e� fitosanitarnych,  

2) wydawanie, w przypadkach bezpo�redniego zagro�enia bezpiecze�stwa 
sanitarno-weterynaryjnego, polecenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 
do podj�cia działa� zmierzaj�cych do usuni�cia tego zagro�enia. 

 
11. Zadania w zakresie geologii Wydział realizuje przy pomocy Geologa 

Powiatowego. 
 

12.  Inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, merytorycznie 
zwi�zane z zadaniami wydziału. 
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§ 31 
 
 

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 
 
 
Do podstawowych zada� Wydziału nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw: 
 
1. W zakresie promocji Powiatu: 

 
1)  opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych               

o Powiecie, 
2)  prowadzenie działalno�ci wydawniczej, 
3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin 

Powiatu w kraju i za granic�, 
4)  monitoring publikacji o Powiecie w �rodkach masowego przekazu, 
5)  organizowanie przedsi�wzi�� i imprez promocyjnych, 
6)  współpraca z mediami. 

  
2. W zakresie rozwoju gospodarczego: 

 
1)  przygotowywanie materiałów w zakresie opracowania „Strategii rozwoju 

społeczno – gospodarczego Powiatu ” oraz  „Planu rozwoju lokalnego  
Powiatu”, 

2)  utrzymywanie stałego kontaktu z przedsi�biorcami, 
3)  podejmowanie działa� wspieraj�cych rozwój lokalnej przedsi�biorczo�ci, 
4)  prowadzenie banku ofert kooperacyjnych i inwestycyjnych, 
5)  pozyskiwanie nowych inwestycji i obsługa robocza potencjalnych inwestorów, 
6)  pozyskiwanie �rodków pozabud�etowych na cele promocji i rozwoju Powiatu, 
7) koordynowanie współpracy z partnerami zagranicznymi na podstawie 

przyj�tych umów. 
 

3. W zakresie informacji publicznej: 
 
1) realizacja zada� okre�lonych w ustawie o dost�pie do informacji publicznej, 
2) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa i udost�pnianie 

danych, 
3) prowadzenia serwisu internetowego www.powiatoleski.pl, 
4) współpraca z administratorami innych stron www w zakresie umieszczania 

informacji o Powiecie oraz ich aktualizacja, 
5) obsługa poczty elektronicznej Starostwa, 
6) realizacja zada� okre�lonych w ustawie o podpisie elektronicznym. 
 

4. W zakresie informatyzacji: 
 
1) koordynacja działa� z zakresu informatyki w Starostwie, 
2) opracowywanie planów finansowych dotycz�cych informatyzacji w Starostwie               

i ich realizacja, 
3) zabezpieczenie ci�gło�ci funkcjonowania infrastruktury informatycznej, 
4) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych 
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osobowych przy u�ywaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie, 
5) wdra�anie post�pu technicznego w informatyzacji Starostwa, 
6) organizacja szkole� w zakresie obsługi sprz�tu i oprogramowania 

informatycznego, 
7) pomoc komórkom organizacyjnym Starostwa w zakresie informatyzacji. 

 
5. W zakresie obsługi Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej                               

i Gospodarczej: 
 
1) współpraca z jednostkami samorz�du lokalnego oraz organizacjami 

pozarz�dowymi działaj�cymi na terenie Powiatu na rzecz zrównowa�onego 
rozwoju i efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz innych 
dost�pnych form wsparcia, 

2) organizowanie szkole�, konferencji i seminariów tematycznych skierowanych 
do podmiotów i osób z terenu Powiatu. 

3) dystrybucja informacji gospodarczej bezpo�rednio lub za po�rednictwem 
innych jednostek maj�cych siedzib� na terenie Powiatu w�ród potencjalnych 
odbiorców informacji (m. in. małych i �rednich przedsi�biorstw). 

4) gromadzenie i opracowywanie informacji dotycz�cej integracji europejskiej, 
udost�pniania aktualnej informacji o UE, instytucjach unijnych, polityki 
regionalnej, rolnej i społecznej. 

5) współpraca z koordynatorami powołanymi w gminach na rzecz prowadzenia 
jednolitych i skoordynowanych działa�. 

6) rozprowadzanie informacji europejskiej bezpo�rednio lub za po�rednictwem 
innych jednostek maj�cych siedzib� na terenie Powiatu w�ród potencjalnych 
odbiorców informacji. 

7) �wiadczenie nieodpłatnych usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych 
dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych maj�cych swoj� siedzib� lub 
deklaruj�cych rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej na terenie gmin Powiatu. 

8) opracowywanie we współpracy z gminami bazy danych o podmiotach 
gospodarczych, ich produktach i ofertach (równie� w angielskiej i niemieckiej 
wersji j�zykowej), która b�dzie podlegała stałej i aktywnej promocji na terenie 
kraju i poza granicami w celu poszukiwania partnerów handlowych, 
kooperantów lub nowych rynków zbytu. 

9) opracowywanie we współpracy z gminami ofert dla inwestorów zawieraj�cych 
informacje o dost�pnych gruntach i nieruchomo�ciach do zagospodarowania 
wraz z map� sytuacyjn�, zdj�ciami i schematem uzbrojenia terenu (równie�            
w angielskiej i niemieckiej wersji j�zykowej). 
 

6. Inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, merytorycznie 
    zwi�zane z zadaniami wydziału. 
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§ 32 
 

Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówie� Publicznych 
 

Do podstawowych zada� Wydziału nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw: 
 

1. W zakresie programów rozwoju: 
 
1) monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii 

Europejskiej dla okre�lenia mo�liwo�ci pozyskania wsparcia                           
i uczestnictwa, w tym wyszukiwanie i dopasowywanie odpowiednich 
wniosków na potrzeby Powiatu, 

2) koordynacja działa� zwi�zanych z przygotowywaniem projektów przez 
wydziały Starostwa i podległe jednostki organizacyjne Powiatu, 

3) wyst�powanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz 
innych programów pomocowych, 

4) przygotowywanie projektów wniosków o dotacje, po�yczki i kredyty, 
5) współpraca z instytucjami wdra�aj�cymi maj�ca na celu uzyskanie 

akceptacji    zło�onych wniosków, nadzorowanie realizacji programów                 
i zawartych umów. 

 
2. W zakresie inwestycji: 

 
     Nadzorowanie i prowadzenie powiatowych inwestycji, w tym: 

1) sporz�dzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji prowadzonych 
przez Powiat, 

2) wykonywanie czynno�ci dotycz�cych realizacji inwestycji w oparciu                            
o zatwierdzony plan finansowy oraz zabezpieczenia nadzoru 
inwestorskiego, 

3) przygotowywanie dokumentacji prawnej i projektowej oraz projektów 
umów o realizacj� inwestycji, 

4) przygotowywanie i przeprowadzanie post�powania dotycz�cego 
udzielenia zamówienia publicznego na realizacj� inwestycji, 

5) koordynowanie realizacji procesu inwestycyjnego, 
6) prowadzenie rozlicze� realizowanych inwestycji, 
7) egzekwowanie wszelkich zobowi�za� wynikaj�cych z gwarancji i r�kojmi. 

 
3.  W zakresie zamówie� publicznych: 
 

1) kompletowanie i weryfikowanie materiałów �ródłowych stanowi�cych 
podstaw� do wszcz�cia procedur okre�lonych w ustawie o zamówieniach 
publicznych, 

2) udzielanie zamówie� na dostawy, roboty budowlane i usługi, 
3) wyst�powanie w imieniu zamawiaj�cego do Urz�du Zamówie� 

Publicznych, 
4) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarz�du oraz zarz�dze� 

Starosty w sprawach zamówie� publicznych. 
5) przeprowadzanie konkursów i post�powa� na zlecanie zada� z zakresu 

po�ytku publicznego, 
6) wyst�powanie przed Krajow� Izb� Odwoławcz�. 
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4.  W zakresie spraw gospodarczych: 
 

1) administrowanie budynkami Starostwa, 
2) prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków 

Starostwa, 
3) gospodarowanie �rodkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia 

Starostwa, 
4) organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie 

mienia Powiatu za wyj�tkiem nieruchomo�ci, 
5) prowadzenie spraw zwi�zanych z zaopatrzeniem materiałowo-

technicznym Starostwa oraz konserwacj� wyposa�enia Starostwa, 
6) prenumerowanie Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników 

Urz�dowych, prasy i wydawnictw, 
7) przygotowywanie umów ryczałtów samochodowych dla pracowników 

Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz 
prowadzenie stosownego rejestru. 

 
5.  W zakresie współpracy z organizacjami po�ytku publicznego oraz 

innymi  podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego: 
 

1) przygotowywanie i realizacja rocznego programu współpracy Powiatu                     
z organizacjami po�ytku publicznego oraz innym podmiotami 
prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego, 

2) sporz�dzanie umów z organizacjami po�ytku publicznego oraz innymi    
podmiotami   prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego, 

3) analizowanie pod wzgl�dem merytorycznym rozliczania dotacji 
przyznawanych przez Rad�. 

 
6. Inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, 

merytorycznie zwi�zane z zadaniami wydziału. 
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§ 33 
 

Wydziału Zarz�dzania Kryzysowego, Ratownictwa  i Zdrowia 
 
Do podstawowych zada� Wydziału nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw: 
 
1. W zakresie  obrony cywilnej: 

 
1) dokonywanie oceny stanu przygotowa� obrony cywilnej, 
2) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej, 
3) opracowywanie i uzgadnianie planów działania, 
4) organizowanie i koordynowanie szkole� oraz �wicze� obrony cywilnej, 
5) organizowanie szkolenia ludno�ci w zakresie obrony cywilnej, 
6) przygotowywanie i zapewnianie działania systemu wykrywania                              

i alarmowania oraz    systemu wczesnego ostrzegania o zagro�eniach, 
7) tworzenie i przygotowywanie do działa� jednostek organizacyjnych obrony 

cywilnej, 
8) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludno�ci na wypadek powstania 

masowego zagro�enia dla �ycia i zdrowia na znacznym obszarze, 
9) planowanie i zapewnienie �rodków transportowych, warunków bytowych 

oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej 
ludno�ci, 

10) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierz�t gospodarskich 
oraz produktów �ywno�ciowych i pasz, a tak�e uj�� i urz�dze� wodnych na 
wypadek zagro�enia zniszczeniem, 

11) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego 
mienia na wypadek zagro�enia zniszczeniem, 

12) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowi�zanych do udzielania 
pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagro�enia �ycia       
i zdrowia ludno�ci oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do 
niesienia tej pomocy, 

13) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludno�ci i wyznaczonych zakładów 
przemysłu spo�ywczego oraz wody dla urz�dze� specjalnych do likwidacji 
ska�e� i do celów przeciwpo�arowych, 

14) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprz�t, �rodki 
techniczne i umundurowanie niezb�dne do wykonywania zada� obrony 
cywilnej, a tak�e zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, 
konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprz�tu, �rodków 
technicznych oraz umundurowania, 

15) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych słu�b, w tym sanitarno-
epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia 
akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków kl�sk �ywiołowych i zagro�e� 
�rodowiska, 

16) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotycz�cych obrony 
cywilnej i maj�cych wpływ na realizacj� zada� obrony cywilnej, 

17) inicjowanie działalno�ci naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotycz�cej 
obrony cywilnej, 

18) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej, 
19) zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej słu�by w obronie 

cywilnej, 
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20) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej,                      
w których jest odbywana zasadnicza słu�ba w obronie cywilnej, 

21) opracowywanie informacji dotycz�cych realizowanych zada� z zakresu 
obrony cywilnej, 

22) współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa 
medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie 
realizowanych zada�, 

23) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do 
prowadzenia działa� ratowniczych, 

24) ustalanie wykazu instytucji pa�stwowych, przedsi�biorców i innych jednostek 
organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonuj�cych 
na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowa� i realizacji 
przedsi�wzi�� w zakresie obrony cywilnej, 

25) organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywaj�cych 
zasadnicz� słu�b� w obronie cywilnej, 

26) przygotowywanie i zapewnianie niezb�dnych sił do dora�nej pomocy                       
w grzebaniu zmarłych, 

27) nakładanie zada� dla szefów obrony cywilnej gmin  oraz kontrola ich 
realizacji  

28)  opracowywanie  wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obrony 
cywilnej oraz uzgadnianie ich z wła�ciwymi dla swojego terenu działania 
organami obrony cywilnej. 

 
2.  W zakresie zarz�dzania kryzysowego: 
 

1) monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagro�e� na 
terenie Powiatu, 

2) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego 
planu reagowania kryzysowego, 

3) realizacja zalece� do powiatowego planu reagowania kryzysowego, 
4) wydawanie organom gminy zalece� do gminnych planów reagowania 

kryzysowego, 
5) zatwierdzanie gminnych planów reagowania kryzysowego, 
6) zarz�dzanie, organizowanie i prowadzenie szkole�, �wicze� i treningów                      

z zakresu reagowania na potencjalne zagro�enia, 
7) wykonywanie przedsi�wzi�� wynikaj�cych z Planu Operacyjnego 

Funkcjonowania Powiatu, 
8) przeciwdziałanie skutkom zdarze� o charakterze terrorystycznym, 
9) realizacja zada� z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, 
10) obsługa Powiatowego Zespołu Zarz�dzania Kryzysowego. 
 

3. W zakresie Powiatowego Centrum Zarz�dzania Kryzysowego: 

1) pełnienie całodobowego dy�uru w celu zapewnienia przepływu informacji na 
potrzeby zarz�dzania kryzysowego, 

2) współdziałanie z centrami zarz�dzania kryzysowego organów administracji 
publicznej, 

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz 
systemu wczesnego ostrzegania ludno�ci, 
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4) współpraca z podmiotami realizuj�cymi monitoring �rodowiska, 
5) współdziałanie z podmiotami prowadz�cymi akcje ratownicze, 

poszukiwawcze i humanitarne, 
6) dokumentowanie działa� podejmowanych przez Powiatowe Centrum 

Zarz�dzania Kryzysowego, 
7) realizacja zada� stałego dy�uru na potrzeby podwy�szania gotowo�ci 

obronnej pa�stwa, 
 
4.  W zakresie spraw wojskowych: 
 

1) organizacja i przeprowadzanie poboru wojskowego, 
2) zarz�dzanie na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnie� 

przymusowego doprowadzenia �ołnierza rezerwy na �wiczenia oraz 
poborowego do odbycia zasadniczej   słu�by wojskowej, 

3) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych, 
4) wyra�anie zgody na rozwi�zanie przez zakład pracy stosunku pracy                     

z inwalid� wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inn� osob� 
uprawnion� w okresie 2 lat przed osi�gni�ciem wieku uprawniaj�cego do 
wcze�niejszego przej�cia na emerytur�.     

 
5.  W zakresie spraw obronnych: 
 

1) utrzymywanie stałej gotowo�ci obronnej pa�stwa i jego elementów oraz 
organizowanie Stałego Dy�uru Starosty, 

2) realizacja zada� obronnych wynikaj�cych z Planu Operacyjnego 
Funkcjonowania Powiatu, 

3) realizacja zada� na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz 
współpracy cywilno – wojskowej, 

4) organizacja Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu, 
5) planowanie i  organizacja �wiadcze� rzeczowych i osobistych na rzecz 

obrony, 
6) planowanie i realizacja zada� gospodarczo – obronnych, 
7) planowanie i realizacja szkole� obronnych. 

 
6.  W  zakresie spraw bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego: 

       
1) okre�lenie dla wspólnoty samorz�dowej zagro�e� bezpiecze�stwa                         

i porz�dku publicznego, 
2) podejmowanie wraz z innymi organami skoordynowanych przedsi�wzi��                

w celu zabezpieczenia imprez masowych, 
3) przygotowywanie projektu zakazu prowadzenia imprez masowych                        

w przypadku negatywnej oceny stanu bezpiecze�stwa i porz�dku 
publicznego w zwi�zku z przeprowadzon� imprez� masow�, 

4) udzielanie pozwole� na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze            
Powiatu lub jego cz��ci obejmuj�cej wi�cej ni� jedn� gmin�, 

5) przyjmowanie informacji o wyniku zbiórek i sposobie zu�ytkowania 
zebranych  ofiar oraz cofanie ju� wydanych zezwole� na zbiórki publiczne, 

6) opracowywanie projektów zarz�dze� lub decyzji Starosty o wprowadzeniu 
ogranicze� wolno�ci i praw człowieka w stanie kl�ski �ywiołowej. 
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7. W  zakresie współpracy ze słu�bami, inspekcjami, stra�ami i organizacjami 
    pozarz�dowymi: 
  

1) prowadzenie spraw zwi�zanych z powoływaniem i odwoływaniem 
kierowników powiatowych słu�b, inspekcji i stra�y 

2) obsługa działalno�ci Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku oraz nadzór nad 
realizacj� jej postanowie�. 

 
8. W  zakresie stowarzysze� i fundacji: 
 

1) nadzór nad działalno�ci� stowarzysze� innych ni� stowarzyszenia jednostek 
samorz�du terytorialnego, 

2) wypowiadanie si� w sprawie wniosku o rejestracj�, 
3) ��danie dostarczania odpisów uchwał walnego zgromadzenia oraz 

niezb�dnych wyja�nie� od władz stowarzyszenia, 
4) wyst�powanie z wnioskiem o nało�enie grzywny na stowarzyszenie, w razie 

niezastosowania si� stowarzyszenia do ��da�, 
5) sprawowanie nadzoru nad jednostkami terenowymi stowarzyszenia, 
6) wyst�powanie o usuni�cie niezgodno�ci z prawem w działalno�ci 

stowarzyszenia lub narusze� statutu, udzielanie ostrze�e� władzom 
stowarzysze�, wyst�powanie do s�du o udzielenie upomnienia, uchylenie 
niezgodnej z prawem uchwały   stowarzyszenia, rozwi�zanie stowarzyszenia, 

7)  wyst�powanie z wnioskiem do s�du o wydanie zarz�dzenia tymczasowego             
w sprawie post�powania w czynno�ciach zarz�du stowarzyszenia oraz                     
o podj�cie zawieszonego post�powania w sprawie o rozwi�zanie 
stowarzyszenia, 

8) wyst�powanie z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzysze�, 
9) wyst�powanie z wnioskiem o rozwi�zanie stowarzyszenia w wypadku braku 

odpowiednich władz lub wymaganej ilo�ci członków stowarzyszenia, 
10)  rejestracja stowarzysze� zwykłych i nadzór nad nimi, 
11)  nadzór nad fundacjami. 

 
9. W zakresie zdrowia: 
 

1) podejmowanie działa� w zakresie tworzenia, przekształcania, likwidacji 
zakładów opieki zdrowotnej, 

2) udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szcz�tków z obcego 
pa�stwa, 

3) decydowanie o przekazaniu zwłok szkołom wy�szym, 
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach                          

i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych, 
5) powoływanie odpowiedniej osoby do stwierdzania zgonu w razie 

niemo�no�ci dokonania tego przez lekarza lecz�cego ostatni� chorob� 
zmarłego, lub zakładu medycyny, 

6) wydawanie skierowa� do zakładu opieku�czo – leczniczego, 
7) rozwijanie i popieranie działalno�ci informacyjnej i kulturalnej podejmowanej 

w celu informowania społecze�stwa o szkodliwo�ci narkomanii, 
8) prowadzenie działalno�ci wychowawczej i zapobiegawczej polegaj�cej na 

promocji zdrowego stylu �ycia, organizowanie placówek prowadz�cych 
działalno�� zapobiegawcz� w �rodowiskach zagro�onych uzale�nieniom, 
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wspieranie działa� ogólnokrajowych i lokalnych oraz innych inicjatyw 
społecznych, 

9) tworzenie i realizowanie programów promocji, profilaktyki i edukacji 
zdrowotnej, 

10) sporz�dzanie bazy danych dotycz�cych funkcjonowania powiatowej opieki 
zdrowotnej, 

11) opracowywanie powiatowego informatora o sprawowaniu opieki zdrowotnej, 
12) prowadzenie spraw z zakresu sprawowania funkcji organu zało�ycielskiego 

zakładów opieki zdrowotnej, 
13) przygotowywanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodost�pnych na terenie 

Powiatu,  
 
10. W zakresie ratownictwa: 
 

1) opracowywanie powiatowego planu zabezpieczenia medycznych działa� 
ratowniczych,  

2) przekazywanie, na pisemne ��danie wojewody, wszelkich informacji 
niezb�dnych do sporz�dzenia wojewódzkiego planu działania systemu, 

3) współdziałanie z podmiotami systemu ratownictwa, 
4) wnioskowanie o dofinansowanie  nakładów na inwestycje pozwalaj�ce na 

utworzenie i  modernizacj�: 
a) zespołów ratownictwa medycznego - w liczbie wła�ciwej dla zapewnienia 

parametrów czasu okre�lonych w przepisach prawa w zakresie zakupów                
i modernizacji specjalistycznych �rodków transportu oraz ich 
niezb�dnego wyposa�enia, 

b) szpitalnych oddziałów ratunkowych - w zakresie zakupów i modernizacji 
wyposa�enia w niezb�dny sprz�t medyczny, 

c) stanowisk pracy dyspozytorów medycznych - w zakresie zakupów                          
i modernizacji sprz�tu komputerowego i �rodków ł�czno�ci. 

     
11. W zakresie spraw nale��cych do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych: 
 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej, 
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których s� 

wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje 
niejawne, 

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów                   
o ochronie tych informacji, 

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 
5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce 

organizacyjnej  i nadzorowanie jego realizacji, 
6) szkolenie pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,  
7) opracowywanie planu post�powania z materiałami zawieraj�cymi informacje 

niejawne stanowi�ce tajemnic� pa�stwow� w razie wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego, 

8) podejmowanie działa� zmierzaj�cych do wyja�niania okoliczno�ci 
naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiaj�c                        
o tym kierownika jednostki organizacyjnej, a w przypadku naruszenia 
przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzul� „poufne” 
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lub wy�sz�, równie� wła�ciw� słu�b� ochrony pa�stwa,  
9) załatwianie innych spraw wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, 

merytorycznie zwi�zane z zadaniami Pełnomocnika. 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpo�rednio 
Staro�cie. 
 
12. W zakresie innych spraw:  
 

1) prowadzenie kancelarii tajnej, 
2) prowadzenie spraw z zakresu sporz�dzenia testamentu w obecno�ci 

Sekretarza, 
3) prowadzenie spraw z zakresu po�wiadczenia pisemnego o�wiadczenia woli 

osoby nie mog�cej czyta�, 
4) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zada� w zakresie 

opieki zdrowotnej i usług opieku�czych, 
5) wykonywanie czynno�ci w zakresie organizowania na terenie Powiatu 

obchodów rocznic zwi�zanych z walkami o niepodległo�� oraz dla uczczenia 
pami�ci ofiar wojny i okresu powojennego, 

6) �wiadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków                      
o przyznanie w drodze wyj�tku emerytur i rent, 

7) analiza sytuacji �yciowej kombatantów i osób represjonowanych oraz 
podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw, 

8) zapewnienie aktywizacji zawodowej repatriantów, 
9) udzielanie pomocy finansowej repatriantom na adaptacj� lub remont lokali 

mieszkalnych, 
10) wykonywanie zada� wynikaj�cych z przepisów prawa w sprawie rzeczy     

znalezionych. 
 

13. Inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa merytorycznie  
zwi�zanych z zadaniami wydziału.   
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§ 34 
 

Biuro Rady i Zarz�du 
 

Do  podstawowych zada� Biura  nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw: 
 

1. W zakresie obsługi Rady i jej Komisji: 
 

1) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej Komisji, 
2) prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych Powiatu 

 i  wła�ciwych słu�b, inspekcji i stra�y, 
3) organizacja kontroli społecznych Komisji Rady, 
4) organizowanie działa� zwi�zanych z nawi�zywaniem i rozwijaniem  

 współpracy oraz wymian� do�wiadcze� z innymi Radami, 
5)  upowszechnianie i przekazywanie �rodkom masowego przekazu  

  informacji o działalno�ci Rady. 
 

2. W zakresie obsługi biurowej Zarz�du: 
 

1)  obsługa posiedze� Zarz�du, 
2) koordynowanie prac zwi�zanych z realizacj� aktów prawnych Zarz�du                       

i Starosty, 
3)  zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarz�du, 
4)  prowadzenie rejestru upowa�nie� do załatwiania spraw w imieniu Zarz�du. 

 
3. Przy realizacji zada� Biuro Rady i Zarz�du współpracuje z wydziałami 

Starostwa. 
 

4. Inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, merytorycznie 
zwi�zane z zadaniami Biura. 
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§ 35 

 
Biuro Obsługi Prawnej  

 
Do podstawowych zada� Biura nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw: 
 

1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektu aktów prawnych Rady, 
Zarz�du i Starosty, opiniowanie ich pod wzgl�dem  prawnym, 

2) udzielanie wyja�nie� i sporz�dzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, 
Zarz�du, Starosty i komórek organizacyjnych, 

3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumie� zawieranych przez 
Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumie�, 

4) wykonywanie zast�pstwa procesowego w sprawach dotycz�cych działania 
Zarz�du oraz Starosty, 

5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucj� nale�no�ci Starostwa oraz 
współdziałanie w podejmowaniu czynno�ci w zakresie post�powania 
egzekucyjnego, 

6) informowanie Zarz�du, Starosty i naczelników wydziałów o zmianach                   
w przepisach prawnych dotycz�cych działalno�ci organów Powiatu, 

7) umieszczanie na dokumencie obejmuj�cym czynno�� prawn� datowanej 
wzmianki o walorze daty pewnej, 

8)  inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa,   merytorycznie 
zwi�zane z zadaniami Biura. 
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§ 36 

 
Powiatowy Rzecznik  Konsumentów 

 
Do podstawowych zada� Rzecznika nale�y prowadzenie nast�puj�cych spraw : 
 

1) zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej             
w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 
miejscowego w okresie ochrony interesów konsumentów, 

3) wyst�powanie do przedsi�biorców w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów, 

4) współdziałanie z wła�ciwymi miejscowo delegaturami Urz�du Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów organami Inspekcji Handlowej oraz 
organizacjami konsumenckimi, 

5) wytaczanie w szczególnych przypadkach powództw na rzecz konsumentów 
lub wst�powanie za ich zgod� do tocz�cego si� post�powania w sprawach       
o ochron� interesów konsumentów, 

6) sporz�dzanie rocznego sprawozdania w działalno�ci i przedkładanie go do 
zatwierdzenia Radzie, 

7) inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, merytorycznie 
zwi�zane z zadaniami Rzecznika. 
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§ 37 

 
Samodzielne stanowisko pracy d/s ochrony zabytków 

 
 
Do podstawowych zada� stanowiska nale�y prowadzenie nast�puj�cych 
spraw: 
 
1. W zakresie zada� przekazanych przez Opolskiego Wojewódzkiego    

Konserwatora Zabytków: 
 

1) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotycz�cych 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporz�dzanie protokołów                          
i przygotowywanie materiałów w sprawach dotycz�cych obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru (ustalanie stron, opis stanu 
technicznego zabytku, dokumentacja fotograficzna, itp.) i przekazywanie ich 
do OWKZ, 

2) przyjmowanie zawiadomie� od wła�cicieli lub posiadaczy zabytków                         
o uszkodzeniu, zniszczeniu, zagini�ciu, kradzie�y lub innym zagro�eniu dla 
zabytku i przekazywaniem spraw wraz z rozpoznaniem do OWKZ, 

3) przyjmowanie zawiadomie� od wła�cicieli lub posiadaczy zabytków 
ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego                         
i przekazywanie sprawy do OWKZ, 

4) przyjmowanie od wła�cicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomie� 
zmianach dotycz�cych stanu prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do 
OWKZ, 

5) wstrzymywanie wszelkich czynno�ci przy zabytkach podejmowanych bez 
zachowania wymogów zawartych w pozwoleniu wojewódzkiego 
konserwatora zabytków i przekazywanie sprawy do OWKZ, 

6) nakazywanie przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu lub 
uporz�dkowania terenu albo doprowadzenia zabytku do jak najlepszego 
stanu na koszt osoby, która nie zastosowała si� do wymogów pozwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przekazywanie sprawy do OWKZ, 

7) wstrzymywanie wszelkich czynno�ci podejmowanych przy zabytkach nie 
wpisanych do rejestru i przekazywanie sprawy do OWKZ, 

8) uzgadnianie projektów prac budowlanych przy zabytkach obj�tych ochron� 
konserwatorsk�  na podstawie ustale� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

9) uzgadnianie decyzji ustalaj�cych lokalizacj� inwestycji celu publicznego oraz 
decyzji o warunkach zabudowy dla zabytków obj�tych ochron� 
konserwatorsk� na podstawie ustale� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

10) wydawanie za�wiadcze� w sprawach zabytków wpisanych indywidualnie do 
rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci, 

 
2. W zakresie zada� nale��cych do wła�ciwo�ci Starosty: 

 
1) wykonywanie zada� z zakresu ochrony zabytków poprzez: 
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a) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 
umo�liwiaj�cych trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie  
i utrzymanie, 

b) zapobieganie zagro�eniom mog�cym spowodowa� uszczerbek dla 
warto�ci zabytków, 

c) udaremnianie niszczenia i niewła�ciwego korzystania z zabytków, 
d) przeciwdziałanie kradzie�y, zagini�ciu lub nielegalnemu wywozowi 

zabytków za granic�, 
e) kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, 

2) uwzgl�dnianie zada� ochrony zabytków w planach zagospodarowania 
przestrzennego, analizach i studiach z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego, strategiach rozwoju oraz przy kształtowaniu �rodowiska, 

3) przyjmowanie powiadomie� o podj�ciu prac zabezpieczaj�cych oraz drobnych 
prac remontowych w obiektach zabytkowych, 

4) umieszczanie w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na 
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru znaku informuj�cego o tym, �e 
zabytek ten podlega ochronie, 

5) wydawanie, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzji                 
o zabezpieczeniu zabytków poprzez czasowego jego zaj�cie, 

6) wydawanie, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzji                
o wywłaszczeniu zabezpieczonego zabytku w przypadku, gdy czasowe jego 
zaj�cie nie doprowadziło do usuni�cia zagro�enia, 

7) współpraca z ministrem wła�ciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego w zakresie post�powania dotycz�cego restytucji zabytku 
wywiezionego niezgodnie z prawem z terytorium pa�stwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, 

8) powoływanie społecznego opiekuna zabytków i współdziałanie z nim                      
w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami, 

9) przygotowywanie w imieniu Rady wniosku o przyznanie odznaki „Za opiek� 
zad zabytkami”, 

10)opracowywanie i aktualizowanie „Powiatowego Planu Ochrony Zabytków” na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, 

11)współdziałanie w zakresie ochrony zabytków, architektury ko�cielnej i sztuki 
sakralnej. 

 
3.    Inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, merytorycznie 

zwi�zane z zadaniami stanowiska. 
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§ 38 
 

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz 
 
Do podstawowych zada� stanowiska nale�y prowadzenie nast�puj�cych 
spraw: 

 
1) dokonywanie w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Zarz�d 

kontroli przestrzegania realizacji procedur zobowi�za� finansowych                             
i dokonywania wydatków. 

2) kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje w ka�dym roku co najmniej 5% 
wydatków danej jednostki, 

3) inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, merytorycznie   
zwi�zanych z zadaniami stanowiska. 
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§ 39 
 
 

Audytor wewn�trzny 
 
 

Do podstawowych zada� audytora wewn�trznego nale�y: 
 

1) opracowanie i wdro�enie zasad i procedur zwi�zanych z funkcjonowaniem 
audytu wewn�trznego w Starostwie, 

2) bie��ca realizacja procedur, 
3) sporz�dzanie opartych na analizie obszarów ryzyka, rocznych planów audytu, 
4) sporz�dzanie rocznych sprawozda� z realizacji rocznego planu audytu, 
5) realizacja zada� audytowych wchodz�cych w skład rocznego planu audytu, 
6) realizacja zada� audytowych spoza rocznego planu audytu, zleconych przez 

Starost�, 
7) bie��ce i niezwłoczne informowanie Starosty o efektach realizacji zada� 

audytowych, a w szczególno�ci o wykrytych nadu�yciach                                          
i nieprawidłowo�ciach, 

8) dokonywanie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, 
przegl�du zasad, procedur, oraz innych mechanizmów kontroli wewn�trznej              
w zakresie kompetencji danej komórki organizacyjnej oraz składanie 
sprawozda� z ustale� dotycz�cych mo�liwych ich usprawnie�, 

9) współpraca z audytorami zewn�trznymi i przedstawicielami zewn�trznych 
organów kontrolnych, 

10) prowadzenie akt stałych i bie��cych audytu wewn�trznego, 
11) wykonywanie innych zada� zleconych przez Starost�, 
12) inne sprawy wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów prawa, merytorycznie 

zwi�zanych z zadaniami audytora. 
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Rozdział VI 
 
 
Tryb realizacji obowi�zków Starostwa wobec Rady 
 
 

§ 40 
 
Komórki organizacyjne Starostwa wykonuj� zlecone przez Zarz�d i Starost� zadania 
zapewniaj�ce Radzie wypełnianie funkcji stanowi�cego i kontrolnego organu 
Powiatu. 
 
Zadania komórek organizacyjnych Starostwa obejmuj� w szczególno�ci: 

1)  opracowywanie zleconych przez Zarz�d projektów uchwał Rady, 
2) przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych i sprawozdawczych 

składanych przez Zarz�d Radzie, 
3)  opracowywanie analiz i informacji dla potrzeb Komisji Rady, 
4)  wykonywanie uchwał Rady, 
5)  rozpatrywanie i załatwianie wniosków Komisji Rady, 
6)  udzielanie Zarz�dowi wyja�nie� w sprawach interpelacji i zapyta� radnych. 

 
§  41 

 
1. Naczelnicy wydziałów, pracownicy biur i pracownicy samodzielnych stanowisk 

pracy uczestnicz� w sesjach Rady zgodnie z ustalonym programem, a na 
zaproszenie przewodnicz�cego Komisji - w posiedzeniach Komisji. 

 
2. Projekty uchwał Rady komórki organizacyjne Starostwa przedkładaj� Zarz�dowi 

do zatwierdzenia za po�rednictwem Biura Rady i Zarz�du. 
 
3. Prac� komórek organizacyjnych Starostwa zwi�zan� z opracowywaniem 

projektów uchwał i wszelkich materiałów dla Rady koordynuje Sekretarz przy 
współudziale Biura Rady i Zarz�du. 

 
§  42 

 
1. Komórki organizacyjne Starostwa wykonuj� zadania wynikaj�ce z uchwał Rady 

stosownie do zakresu swego działania. 
 
2.  Realizacj� uchwał Rady koordynuje Biuro Rady i Zarz�du, które: 

 
1) prowadzi rejestr uchwał Rady powierzonych do wykonywania Zarz�dowi, 
2) przekazuje uchwały Rady do wykonania komórkom organizacyjnym 

Starostwa i jednostkom organizacyjnym Powiatu lub innym wła�ciwym 
jednostkom, 

3) opracowuje na ��danie zbiorcze informacje o przebiegu wykonania uchwał. 
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§  43 
 

Wnioski Komisji kierowane do Zarz�du załatwiaj� komórki organizacyjne Starostwa 
zgodnie z kierunkiem okre�lonym przez Zarz�d, a w przypadku spraw zwi�zanych                            
z wydatkowaniem �rodków finansowych dodatkowo w porozumieniu ze Skarbnikiem. 

 
§  44 

 
1. Wyja�nienia w sprawach interpelacji i zapyta� radnych opracowuj� rzeczowo 

wła�ciwe komórki organizacyjne Starostwa. 
 

2. Komórki organizacyjne Starostwa zobowi�zane s� do: 
 
1) przedstawienia w terminie niezwłocznym Staro�cie projektów odpowiedzi dla 

radnych, 
2) udzielania na polecenie Zarz�du, ustnych wyja�nie� w sprawach zapyta� 

zgłaszanych podczas obrad Rady, nie wymagaj�cych post�powania 
wyja�niaj�cego. 

 
§  45 

 
Pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych podpisuje Starosta. 

 
§  46 

 
1. Naczelnicy  i pracownicy Starostwa przyjmuj� radnych poza kolejno�ci�. 
 
2. Komórki organizacyjne Starostwa udzielaj� radnym pomocy w wykonywaniu 

mandatu, a w szczególno�ci: 
 

1) udost�pniaj� posiadane materiały programowe, informacyjne i sprawozdawcze, 
2) wykonuj� inne zadania zlecone przez Zarz�d. 
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Rozdział VII 
 
 
Tryb załatwiania skarg i wniosków 
 
 

§  47 
 
1. Starosta i Wicestarosta przyjmuj� interesantów w ramach skarg i wniosków                 

w  ka�dy poniedziałek w godzinach 14oo -  16oo. 
 
2. Sekretarz i naczelnicy wydziałów przyjmuj� interesantów codziennie                        

w godzinach pracy. 
 
3. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmuj� interesantów codziennie w godzinach 

pracy. 
 

§  48 
 
1. Pracownik przyjmuj�cy interesantów w ramach skarg i wniosków sporz�dza  

protokół przyj�cia zawieraj�cy: 
 
1) dat� przyj�cia, 
2) imi�, nazwisko i adres składaj�cego, 
3) zwi�złe okre�lenie sprawy, 
4) imi� i nazwisko przyjmuj�cego, 
5) podpis składaj�cego. 
 

2. Protokół przekazuje si� Wydziałowi Organizacyjnemu. 
 

§  49 
 
Skargi i wnioski przyj�te do protokołu ewidencjonowane s� w centralnym rejestrze 
skarg i wniosków. 
 

§  50 
 
1. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny. 
 
2. W rejestrze centralnym rejestrowane s� skargi i wnioski przyjmowane przez 

Starost� i Wicestarost�, pracowników Starostwa w ramach osobistej interwencji 
interesanta jak i składane pisemnie. 

 
3. W rejestrze centralnym rejestruje si� tak�e skargi zło�one Radzie i Zarz�dowi. 

 
 

§  51 
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Przyj�cia interesantów przez Starost� i Wicestarost� organizuje Sekretariat 
Starostwa. 

§  52 
 

1. Starostwo stosuje typowe rejestry skarg i wniosków oznaczaj�c poszczególne 
rodzaje spraw symbolami: 

 
      S - skarga 
     W – wniosek 
 

2. Skargi i wnioski wnoszone przez senatorów, posłów lub radnych opatruje si�  
dodatkowo liter� „s”, „p” lub „r” 

 
§  53 

 
1. Skargi i wnioski składane na prac� komórek organizacyjnych Starostwa 

rozpatruje Sekretarz przy współudziale wła�ciwych wydziałów. 
 
2. Pozostałe skargi i wnioski rozpatruj� wydziały w ramach swej wła�ciwo�ci 

rzeczowej i przygotowuj� projekt odpowiedzi przekazuj�c cało�� spraw 
Wydziałowi Organizacyjnemu. 

 
§  54 

 
1.  Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje si� przepisy Działu VIII 

Kodeksu post�powania administracyjnego oraz rozporz�dzenia Rady Ministrów           
z 8 stycznia  2002 r. w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg            
i wniosków (Dz. U. Nr 5,  poz. 46). 

 
2.  Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Starosta. 
 

§  55 
 
Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków 
koordynuje Sekretarz, który: 

 
1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem 

odpowiedzi, 
2) udziela interesantom zgłaszaj�cym si� w sprawach skarg i wniosków 

niezb�dnych informacji o toku załatwiania sprawy oraz kieruje interesantów do 
wła�ciwych komórek organizacyjnych Starostwa, 

3) opracowuje na ��danie dla potrzeb Rady, Zarz�du i Starosty okresowe  analizy 
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 

 
§  56 

 
1. Sekretarz odpowiedzialny jest za wła�ciwe zakwalifikowanie pisma nosz�cego 

znamiona skargi lub wniosku oraz przekazanie do rejestracji lub do załatwienia 
według wła�ciwo�ci. 
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2.  Naczelnicy wydziałów odpowiedzialni s� za: 
 

1) wszechstronne wyja�nienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków 
2) niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu wyja�nie� oraz 

dokumentacji niezb�dnych do rozpatrzenia skarg i wniosków przez ten wydział. 
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Rozdział VIII 
 
 
Zasady podpisywania pism 
 

§  57 
 
Do podpisu Starosty zastrze�one s�: 

 
1) pisma w sprawach nale��cych do jego wła�ciwo�ci, stosownie do ustalonego 

podziału zada� pomi�dzy Starost�, Wicestarost�, Sekretarzem  i Skarbnikiem, 
2) pisma w sprawach nale��cych do kompetencji Starosty na podstawie 

Regulaminu, 
3) wnioski o nadanie odznacze� pa�stwowych, resortowych i regionalnych dla   

pracowników Starostwa, 
4) odpowiedzi na wyst�pienia NIK i Prokuratury, 
5) odpowiedzi na skargi i wnioski, 
6) decyzje w sprawach osobowych pracowników Starostwa, 
7) zgody na udzielanie pracownikom urlopu bezpłatnego, 
8) listy intencyjne do kontrahentów zagranicznych, 
9) pisma w sprawach ka�dorazowo zastrze�onych przez Starost� do jego 

podpisu, 
10) korespondencja kierowana do: 

 a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu oraz   
posłów i senatorów, 

 b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, 
 c) Ministrów oraz kierowników urz�dów centralnych, 
 d) Wojewody Opolskiego, 
 e) sejmików samorz�dowych województw, 
      f) radnych Rady. 
 

§  58 
 
Do Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika nale�y: 

 
1) aprobata wst�pna spraw zastrze�onych do wła�ciwo�ci Starosty zwi�zanych            

z zakresem wykonywanego przez nich nadzoru 
2) aprobata ostateczna spraw nale��cych zgodnie z podziałem zada� do 

Wicestarosty oraz Sekretarza i Skarbnika. 
 

§  59 
 
1. Naczelnicy wydziałów: 

 
     1)  aprobuj� wst�pnie pisma w sprawach zastrze�onych dla Starosty,  
     2)  podpisuj� pisma w sprawach nie zastrze�onych dla Starosty, 
     3) podpisuj� dokumenty w sprawach dotycz�cych organizacji wewn�trznej 

wydziału i zada� dla poszczególnych stanowisk pracy, 
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     4) akceptuj� wnioski dotycz�ce urlopów wypoczynkowych pracowników 
wydziału. 

 
2. Naczelnicy wydziałów podpisuj� na podstawie upowa�nienia Starosty decyzje               

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 
 
3. Naczelnicy wydziałów okre�laj� rodzaje pism, do podpisywania których 

upowa�nieni s� zast�pcy i inni pracownicy wydziałów. 
 
 
4. Pracownicy opracowuj�cy pisma, parafuj� je swoim podpisem umieszczonym pod 

tekstem z lewej strony. 
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Rozdział IX 
 
 
Zasady redagowania i tryb opracowywania aktów prawnych 
 
 

§  60 
 

1. Komórki organizacyjne Starostwa, ka�da w zakresie swego działania, 
przygotowuj� projekty aktów prawnych Rady, Zarz�du i Starosty, umieszczaj�c 
na przedstawionym projekcie stosown� piecz�tk� i podpis. 

 
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu i wła�ciwych słu�b, inspekcji                   

i stra�y przygotowuj� projekty aktów prawnych Rady i Zarz�du za po�rednictwem 
naczelnika wydziału sprawuj�cego nadzór nad tymi jednostkami w trybie 
okre�lonym w ust. 1. 

 
3.   Wymienione w ust. 1 i 2 projekty składane s� w Biurze Rady i Zarz�du. 

 
§  61 

 
Projekty uchwał nale�y przygotowywa� zgodnie z zasadami okre�lonymi                            
w rozporz�dzeniu Prezesa Rady Ministrów  z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). 

 
§  62 

 
1. Starosta w zakresie swoich kompetencji wydaje: 

 
1) decyzje: 

 
a) w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
b) w innych sprawach wynikaj�cych z przepisów odr�bnych, 
 

2) zarz�dzenia: 
 

     a) w sprawach zwi�zanych z wykonywaniem funkcji kierownika Starostwa, 
     b)   w sprawach przewidzianych w przepisach odr�bnych, 

 
3) polecenia i inne akty wynikaj�ce z przepisów szczególnych. 

 
§  63 

 
1. Projekty uchwał Rady wymagaj� uzasadnienia. 
 
2. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady podpisuje naczelnik wydziału lub  

pracownik na samodzielnym stanowisku pracy. 
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§  64 
 

1. Projekt aktu prawnego podlega kontroli pod wzgl�dem formalnym i prawnym. 
 
2. Kontrol� przeprowadza radca prawny umieszczaj�c na przedstawionym projekcie 

stosown� piecz�tk� i podpis. 
 

§  65 
 

1. Projekt aktu prawnego przed wniesieniem pod obrady Rady lub Zarz�du, b�d� 
przedstawieniem do podpisu Starosty winien by� uzgodniony; 

 
z wła�ciwymi wydziałami, je�eli dotyczy zada� społeczno-gospodarczego rozwoju 

Powiatu i zada� inwestycyjnych, 
ze Skarbnikiem, je�eli powoduje zmian� w bud�ecie lub wywołuje skutki 

finansowe, 
z Wydziałem Organizacyjnym, je�eli dotyczy struktury komórek organizacyjnych 

Starostwa lub jednostek organizacyjnych Powiatu, 
z innymi jednostkami, je�eli nakłada na te jednostki nowe zadania lub obowi�zki. 
 

§  66 
 
1. Oryginały aktów prawnych przechowuj�: 
 

     1) Biuro Rady i Zarz�du  - uchwał Rady i Zarz�du, 
     2) Wydział Organizacyjny - zarz�dze� Starosty, 
     3) rzeczowo wła�ciwe wydziały - decyzji i innych aktów Starosty, 
 

2. Wydział Organizacyjny otrzymuje kopie podpisanych aktów prawnych Rady                 
i  Zarz�du w celu przechowywania w zbiorze bie��cym.  
 

3. Akty prawne podlegaj�ce publikacji w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Opolskiego przekazuje do druku: 

 
1) Biuro Rady i Zarz�du – uchwały Rady i Zarz�du, 
2) Wydział Organizacyjny – pozostałe akty prawne. 
 

4. Egzemplarz aktu prawnego otrzymuje tak�e komórka organizacyjna Starostwa, 
która opracowała projekt. Jest ona zobowi�zana przygotowa� i dostarczy� tre�� 
aktu jednostkom organizacyjnym Powiatu zobowi�zanym do ich wykonania. 

 
5.  Postanowienia ust. 3 - 4 nie dotycz� decyzji Starosty. 

 
§  67 

 
1. Rejestr uchwał Rady i Zarz�du prowadzi Biuro Rady i Zarz�du. 
 
2. Rejestr aktów prawnych Starosty prowadzi Wydział Organizacyjny. 
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§  68 
 

1. Formaln� kontrol� wykonania aktów prawnych na polecenie Starosty sprawuje 
Sekretarz, który w miar� potrzeb zapewnia opracowanie stosownych informacji. 

 
2. W�tpliwo�ci w sprawie opracowywania aktów prawnych rozstrzyga Sekretarz             

w porozumieniu z radc� prawnym. 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

 
 
 
Rozdział X 
 
Działalno�� kontrolna w Starostwie 
 

        
 § 69 

 
Celem kontroli przeprowadzanej przez komórki organizacyjne Starostwa jest: 

 
1) zapewnienie Zarz�dowi informacji niezb�dnych do efektywnego kierowania 

gospodark� Powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji. 
2) ocena stopnia wykonania zada�, prawidłowo�ci i legalno�ci działania oraz 

skuteczno�ci stosowanych metod i �rodków, 
3) doskonalenia metod pracy Starostwa oraz  jednostek organizacyjnych Powiatu 

i wła�ciwych słu�b, inspekcji i stra�y . 
 

§ 70 
 
System kontroli w Starostwie obejmuje kontrol� wewn�trzn� i zewn�trzn�. 

 
§ 71 

 
Prowadzone kontrole mog� by�: 

 
1) kontrolami kompleksowymi – obejmuj�cymi cało�� lub obszern� cz��� 

działalno�ci poszczególnych wydziałów lub jednostek organizacyjnych 
Powiatu i wła�ciwych słu�b, inspekcji i stra�y, 

 
2) kontrolami problemowymi – obejmuj�cymi wybrane zagadnienia z zakresu 

działalno�ci wydziału lub jednostki organizacyjnej Powiatu i wła�ciwej słu�by, 
inspekcji i stra�y. 

 
§ 72 

 
W ramach realizacji zada� kontrol� wewn�trzn� wykonuj�: 

 
1) Wydział Organizacyjny – w sprawach organizacji i funkcjonowania wydziałów, 

biur i samodzielnych stanowisk pracy; przestrzegania instrukcji kancelaryjnej 
oraz dyscypliny pracy na zlecenie Starosty, 

 
2) Biuro Obsługi Prawnej – w zakresie zgodno�ci działania z prawem, 
 
3) Wydział Finansowy – w zakresie prawidłowo�ci gospodarowania �rodkami 

bud�etowymi, 
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4) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – w zakresie przestrzegania 
tajemnicy, 

 
5) Naczelnicy wydziałów  - w zakresie zada� realizowanych przez wydział, 
 
 
6) Dora�ne zespoły powoływane przez Starost� – w zakresie ich umocowania. 
 

 
§ 73 

 
Kontrol� zewn�trzn� prowadz�: 

 
1) samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz w zakresie ustalonym przez 

Zarz�d w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz nadzorowanych przez 
Zarz�d wła�ciwych słu�bach, inspekcjach i stra�ach. 

 
2) naczelnicy wydziałów wykonuj�cy zadania w zakresie nadzoru nad: 

 
a) jednostkami organizacyjnymi Powiatu i wła�ciwymi słu�bami, inspekcjami              

i stra�ami, 
b) realizacj� zada� powierzonych na podstawie porozumie� i umów. 
 

3) zespoły powoływane dora�nie z zakresie ustalonym przez Starost� lub 
Zarz�d. 

 
§ 74 

 
1. Wymienieni w § 72 i samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz prowadz� 

działalno�� kontroln� na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzonych 
przez Starost� lub Zarz�d oraz na podstawie dora�nego polecenia Starosty lub 
Zarz�du. Roczne plany kontroli nale�y przedło�y� do Wydziału Organizacyjnego 
w terminie do dnia 15 grudnia na rok nast�pny. 

 
2. Plan kontroli okre�la jednostk� kontrolowan�, zakres kontroli i termin 

przeprowadzenia kontroli. 
 
3. Wymienieni w § 72 i samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz s�  

odpowiedzialni za wła�ciwe przygotowanie i przeprowadzenie kontroli, z której nie 
pó�niej ni� w terminie 14 dni od jej zako�czenia sporz�dzaj� protokoły w dwóch 
egzemplarzach z zastrze�eniem § 72 pkt 5: 

 
1) jeden egzemplarz protokołu dor�cza si� kierownikowi jednostki kontrolowanej 

z pouczeniem o prawie odmowy jego podpisania oraz o prawie zgłoszenia 
zastrze�e� do tre�ci protokołu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, 

2) drugi egzemplarz protokołu wraz z projektem wniosków i zalece� 
pokontrolnych przedkłada si� Staro�cie lub Zarz�dowi. 
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4. W przypadku nieprawidłowo�ci stwierdzonych w wyniku kontroli  Starosta lub 
Zarz�d kieruje do skontrolowanej jednostki wnioski i zalecenia, wyznaczaj�c 
termin i sposób ich realizacji. 

 
 

§ 75 
 
 
Działalno�� kontroln� koordynuje Wydział Organizacyjny przekazuj�c Staro�cie lub 
Zarz�dowi do akceptacji: 
 

1) uzgodnione plany kontroli opracowane przez wymienionych w § 72                           
i samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz, 

2) przedło�one przez wymienionych w § 72 i samodzielne stanowisko ds. kontroli            
i analiz wnioski i zalecenia pokontrolne wynikaj�ce  z przeprowadzonej kontroli 
wraz z materiałami z tej kontroli. 
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Rozdział XI 
 
 
Postanowienia ko�cowe 
 
 

§   76 
 
Regulamin jest udost�pniany ka�dej osobie na jej ��danie. 
 
 

§   77 
 
Naczelnicy wydziałów s� zobowi�zani do zapoznania z Regulaminem podległych 
pracowników. 
 

§   78 
 
Niniejszy Regulamin obowi�zywa� b�dzie w stanach podwy�szonej gotowo�ci 
obronnej pa�stwa. 
 

§   79 
 
 
Wydział Organizacyjny jest zobowi�zany do przekazania niniejszego Regulaminu 
ka�dej komórce organizacyjnej Starostwa. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


