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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę organizacyjną, 

zasady działania Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, kompetencje i zakres 

sprawowanego nadzoru Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza oraz kompetencje 

i obowiązki kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk, zadania komórek 

organizacyjnych a także inne postanowienia związane z pracą Starostwa. 

 

§2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Powiecie należy przez to rozumieć Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, 

2. Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, 

3. Radzie należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

4. Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

5. Staroście należy przez to rozumieć Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

6. Wicestaroście należy przez to rozumieć Wicestarostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

7. Sekretarzu należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu, 

8. Skarbniku należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu, 

9.  Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, 

10. Wydziale - należy przez to rozumieć Wydział Starostwa Powiatowego, 

11. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wydziały i samodzielne stanowiska 

pracy, 

12. Referacie - należy przez to rozumieć komórkę wewnętrzną wydziału, 

13. Jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć jednostki powiatowe utworzone  
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w celu wykonywania zadań powiatu, 

14. Kierowniku - należy przez to rozumieć osobę kierującą wydziałem lub referatem, 

15. Nieobecności - należy przez to rozumieć całodniową nieobecność w pracy w związku 

z urlopem, chorobą, całodziennym wyjazdem służbowym. 

 

§3. Starostwo jest jednostką budżetową Powiatu przy pomocy, której Zarząd i Starosta 

wykonują zadania Powiatu. 

§4. 1. Siedzibą Starostwa jest nieruchomość położona w mieście Kędzierzyn-Koźle.  

2.  Dopuszcza się możliwość tworzenia punktów zamiejscowych wydziałów merytorycznych 

Starostwa. 

§5. Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest 

Starosta. 

§6. 1. Do zakresu działania Starostwa należy wykonywanie: 

1) Zadań określonych ustawami: 

a) zadań własnych Powiatu, 

b) zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, 

c) zadań z zakresu administracji rządowej, 

d) innych zadań. 

2) Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat. 

3) Innych zadań, określonych uchwałami Rady i Zarządu. 

§7. W swych działaniach Starostwo kieruje się zasadami praworządności, etyki, 

sprawiedliwości, współdziałania i dialogu społecznego. 

§8. 1. Starostwo jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu 

przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy. 

2. Obowiązki Starosty jako kierownika Starostwa, obowiązki pracowników Starostwa, zasady 

dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin 

Pracy Starostwa. 

 

ROZDZIAŁ II 

Zasady kierowania Starostwem i podział kompetencji 
 

§9. 1. Starosta organizuje prace Zarządu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz 

reprezentuje Powiat na zewnątrz. 

2. Starosta jest kierownikiem Starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa 

i kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji  

i straży. 

3. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej lub 

upoważnia do ich wydawania Wicestarostę, pracowników Starostwa, powiatowe służby, 



4 
 

inspekcje i straże oraz kierowników komórek organizacyjnych Powiatu, chyba, że przepisy 

szczegółowe przewidują wydanie decyzji przez Zarząd Powiatu. 

4. Do zadań Starosty należy: 

1) zwoływanie posiedzeń Zarządu i nadzór nad przygotowywaniem materiałów na 

posiedzenia, 

2) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał pod obrady Rady, 

3) ogłaszanie budżetu Powiatu i sprawozdania z jego wykonania, 

4) nadzorowanie przygotowywania sprawozdań z działalności Zarządu, 

5) nadzorowanie wykonania uchwał Rady, 

6) podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem 

interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach 

mogących spowodować znaczne straty materialne, 

7) reprezentowanie Powiatu na zewnątrz, 

8) kierowanie i nadzór nad pracą Starostwa, 

9) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej, w tym ustalanie liczby etatów w komórkach 

organizacyjnych na wniosek osób nadzorujących, 

10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników  

i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych, 

11) zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 

12) podpisywanie aktów notarialnych na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez 

Wojewodę w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa,  

13) wydawanie imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej 

w komórkach organizacyjnych Starostwa i jednostkach organizacyjnych Powiatu, 

14) zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w Starostwie i Powiecie. 

5. W czasie nieobecności w pracy Starosty lub niemożności wykonywania funkcji Starosty - 

jego zadania i kompetencje przejmuje Wicestarosta. 

6. Wicestarosta, Sekretarz oraz Skarbnik kierują z upoważnienia Starosty określoną grupą 

spraw i nadzorują działalność wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych. 

7. Wicestarosta, Sekretarz oraz Skarbnik ponoszą odpowiedzialność przed Starostą za 

realizację powierzonych zadań. 

 

§10. 1. Do kompetencji Wicestarosty należy wykonywanie zadań w zakresie określonym przez 

Starostę. 

2. Wicestarosta zastępuje Starostę w czasie jego nieobecności lub w przypadku niemożności 

sprawowania przez niego funkcji i kieruje Starostwem poprzez wykonywanie związanych 

z tym zadań i kompetencji. 

3. Czasowe zastępstwo Starosty nie obejmuje uprawnień pracodawcy wynikających 

z przepisów prawa w stosunku do pracowników Starostwa oraz dotyczących zmian 

w organizacji pracy Starostwa. 

4. Wicestarosta bezpośrednio nadzoruje wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne, 

zgodnie ze schematem organizacyjnym, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Wicestarosta nadzoruje wykonywanie zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne, 

zgodnie ze schematem organizacyjnym, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 
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§11. 1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Starostwa, przestrzeganie 

regulaminu i instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. 

2. Sekretarz uczestniczy w posiedzeniach Zarządu oraz może uczestniczyć w obradach Rady 

i jej Komisji z głosem doradczym. 

3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, 

2)  organizowanie pracy biurowej w Starostwie oraz czuwanie nad tokiem i terminowością 

wykonywanych zadań, 

3) koordynowanie współpracy między wydziałami Starostwa oraz wydziałami i jednostkami 

organizacyjnymi Powiatu w zakresie realizacji zadań nałożonych na Powiat, 

4)  koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących 

strukturę Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, 

5) monitorowanie procesu wnoszenia projektów uchwał oraz innych materiałów pod obrady 

Zarządu i Rady, 

6) zapewnienie warunków formalnych i organizacyjnych dla wykonywania decyzji i uchwał 

Zarządu oraz zarządzeń Starosty, 

7) organizowanie działalności kontrolnej, 

8) nadzorowanie stosowania Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa, 

9) nadzorowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie, 

10) uczestniczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością w Urzędzie,  

11) uczestniczenie we wdrażaniu i doskonaleniu funkcjonowania starostwa oraz systemu 

zarządzania, 

12) zapewnienie techniczno-ewidencyjnej obsługi związanej z oświadczeniami majątkowymi 

składanymi przez Radnych Powiatu Przewodniczącemu Rady Powiatu, 

13) wykonywanie innych zadań z polecenia lub upoważnienia Starosty. 

 

§12. 1. Skarbnik pełniący funkcję głównego księgowego Powiatu zapewnia prawidłową 

organizację gospodarki finansowej Powiatu. 

2. Skarbnik uczestniczy w posiedzeniach Zarządu oraz może uczestniczyć w obradach Rady 

i jej Komisji z głosem doradczym. 

3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności: 

1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu, 

2) wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości budżetu Powiatu, 

3) koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu 

Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania, 

4) koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z wieloletnim planowaniem finansowym, 

5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, będącymi w dyspozycji Powiatu, 

6) nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne 

Powiatu, 

7) kontrolowanie operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym dochodów  

i wydatków budżetu Powiatu (organu) oraz dokumentów finansowo-księgowych, 
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8) zapewnienie sporządzania zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Powiatu 

oraz bilansu skonsolidowanego, 

9) zapewnienie sporządzania sprawozdań oraz informacji związanych z realizacją budżetu 

oraz o udzielonych ulgach, pomocy publicznej i zaległościach przedsiębiorców, 

10) prowadzenie spraw z zakresu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań 

z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych oraz z tym związana obsługa 

finansowo-bankowa, 

11) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań 

finansowych Powiatu, udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania 

kontrasygnaty oraz prowadzenie rejestru tych upoważnień, 

12) zapewnienie opracowywania okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu na 

potrzeby organów Powiatu. 

4. Skarbnik wydaje kierownikom wydziałów polecenia i podejmuje decyzje kierownicze 

w zakresie gospodarki finansowej w celu zapewnienia jej prawidłowego prowadzenia. 

 

§13. 1. Wydziałami i Referatami Starostwa kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowego 

kierownictwa z zastrzeżeniami: 

a) Wydziałem Organizacyjnym kieruje Sekretarz,  

b) Wydziałem Finansowo-Budżetowym kieruje Skarbnik. 

2. Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości kieruje kierownik, który 

jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego. 

3. Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kieruje kierownik, który 

jednocześnie pełni funkcję Geologa Powiatowego. 

4. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia kieruje kierownik, który jednocześnie pełni 

funkcję Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych. 

5. Kierownicy wydziałów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy ponoszą 

odpowiedzialność za realizowanie zadań, wewnętrzną organizację oraz terminowość 

i skuteczność pracy, wykonywanie uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń wewnętrznych 

Starosty. 

6. Kierownicy wydziałów uczestniczą w sesjach Rady na zaproszenie Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

7. Kierownicy wydziałów na zaproszenie przewodniczącego Komisji, biorą udział w jej 

posiedzeniach oraz udzielają pomocy w realizacji zadań Komisji i Rady. 

8. Kierownicy uprawnieni są do: 

1) dokonywania podziału zadań pomiędzy pracowników, 

2) wydawania poleceń służbowych i kontrolowania sposobu ich wykonania przez 

pracowników, 

3) wnioskowania do Starosty o zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami, 

4) wnioskowania do Starosty w sprawie przeszeregowań i wyróżnień, a także kar 

porządkowych pracownikom, 

5) wnioskowania do Starosty o nabór na wolne stanowisko urzędnicze. 

9. Do podstawowych obowiązków Kierowników należy: 

1) kierowanie pracą podległej komórki organizacyjnej, 
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2) wykonywanie zadań komórki, wynikających z przepisów prawa, uchwał i planów pracy 

Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty i sprawowania kontroli zarządczej w tym zakresie, 

3) nadzór nad sprawnym i terminowym załatwianiem spraw oraz prawidłowym stosowaniu 

przepisów instrukcji kancelaryjnej przez pracowników, 

4) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów polityki 

bezpieczeństwa informacji Starostwa, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy  

o ochronie informacji niejawnych, 

5) informowanie Starosty lub Sekretarza Powiatu o stanie wykonania zadań oraz potrzebach 

związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych, 

6) przedkładanie do Wydziału Organizacyjnego propozycji zmian w regulaminie 

organizacyjnym, 

7) opracowywanie dla potrzeb organów nadzoru informacji i danych dotyczących organizacji 

i funkcjonowania finansów Powiatu, 

8) znajomość przepisów prawa związanych z zadaniami wykonywanymi przez podległą 

komórkę organizacyjną, bieżące i stałe informowanie podległych pracowników o zmianach 

zachodzących w przepisach, 

9) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania 

administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do 

właściwości komórki organizacyjnej, 

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę. 

10. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność w zakresie spraw finansowych, w szczególności za: 

1) przygotowywanie umów i aneksów do umów w zakresie działania wydziału 

oraz sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym, 

2) przestrzeganie procedury i kalendarium budżetowego uchwalonego przez Radę Powiatu,    

3) opracowywanie projektów harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 

Powiatu, 

4) opracowywanie okresowych analiz z realizacji budżetu dla potrzeb Zarządu, 

5) opracowywanie okresowych informacji o stanie mienia Powiatu w obszarze 

nadzorowanym, 

6) kontrolowanie wykorzystania przekazywanych dotacji, 

7) niezwłoczne przygotowywanie Staroście projektów zawiadomień do rzecznika dyscypliny 

finansów publicznych o ujawnionych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych  

w podporządkowanych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Powiatu. 

11. Kierownicy ustalają szczegółowe zakresy czynności pracowników, wzajemne zastępstwo 

pomiędzy pracownikami w razie nieobecności ich w pracy z powodu urlopu, choroby, itp. 

oraz kontrolują realizację zadań ustalonych tymi zakresami. 

12. Kierownicy sporządzają okresowe oceny podległych pracowników. 

13. Do zastępców kierowników oraz osób sprawujących zastępstwo w czasie nieobecności 

Kierowników mają zastosowanie postanowienia ust. 9 i 10. 

14. W czasie nieobecności Kierownika Wydziału, zastępstwo sprawuje zastępca kierownika 

lub w przypadku jego braku pracownik wyznaczony przez Kierownika w uzgodnieniu ze 

Starostą. 

15. W czasie nieobecności Kierownika Referatu, zastępstwo sprawuje pracownik wyznaczony 

przez Kierownika Referatu w uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziału, pod który referat 
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podlega. 

16. Kierownicy występują z wnioskami do Starosty o udzielenie dla podległych im 

pracowników upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Starosty, 

w tym do wydawania decyzji administracyjnych, z zakresu nadzorowanej komórki 

organizacyjnej. 

§14. 1. Ilość etatów oraz wewnętrzną organizację komórek organizacyjnych, w tym tworzenie 

referatów w ramach wydziałów w Starostwie ustala Starosta w porozumieniu z kierownikami 

Wydziałów. 

2. Zadania wszystkich pracowników Starostwa określają indywidualne zakresy czynności. 

3. W uzasadnionych przypadkach, w celu ułatwienia realizacji zadań, Starosta może powołać 

swoich pełnomocników i koordynatorów. 

4. W celu wykonywania niektórych zadań dotyczących Powiatu Starosta może powołać 

w drodze zarządzenia zespoły, komisje lub inne ciała o charakterze doraźnym lub stałym. 

 

ROZDZIAŁ III 

Struktura organizacyjna Starostwa 

 
§15. 1. W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu 

spraw i pism używają następujących symboli: 

1) Wydział Organizacyjny (OR), 

2) Wydział Finansowo – Budżetowy (FN), 

3) Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej (WR), 

4) Wydział Promocji, Kultury i Sportu (PR), 

5) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ŚR), Geolog Powiatowy (GO),  

6) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (G), Geodeta Powiatowy (G), 

7) Wydział Oświaty (WO), 

8) Wydział Budownictwa i Architektury (BA), 

9) Wydział Komunikacji i Transportu (KM), 

10) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia (ZK), Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych (OIN), 

11) Wydział Zamówień Publicznych i Administracji (ZP), 

12) Wydział Infrastruktury Drogowej (ID), 

13) Zespół ds. Prawnych (RP), 

14) Zespół ds. Kadr i Płac (KP), 

15) Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AK), 

16) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON), 

17) Rzecznik Prasowy (RZ), 

18) Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK), 

19) Powiatowy Konserwator Zabytków (KZ), 

20) Inspektor Ochrony Danych (IOD), 

21) Inspektor ds. BHP (BHP). 
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2. W ramach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wydziela się: 

1) Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

2) Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, 

3) Referat Gospodarki Nieruchomościami. 

3. Schemat organizacyjny określający nadzór nad komórkami organizacyjnymi Starostwa 

stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Schemat organizacyjny określający nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu 

stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Zakres działania Starostwa 
 

§16. Starostwo za pośrednictwem komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu, wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie określonym 

przepisami prawa. 

 

§17.1. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy: 

1) Prowadzenie i wykonywanie zadań określonych przepisami prawa należących do 

właściwości Starosty, 

2) Prowadzenie i wykonywanie zadań należących do zakresu działania Powiatu, określonych 

przepisami prawa, jako zadania administracji rządowej, 

3) Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań, analiz i informacji na Sesje 

Rady, posiedzenia komisji Rady, posiedzenia Zarządu, dla potrzeb Starosty oraz organów 

nadzoru, 

4) Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej 

realizacji zadań Starostwa, określonych w uchwałach Rady i Zarządu oraz zarządzeniach 

Starosty, 

5) Współuczestniczenie w opracowywaniu przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu 

zamierzeń rozwojowych Powiatu, 

6) W zakresie spraw finansowych: 

a) współdziałanie z Wydziałem Finansowo-Budżetowym przy opracowywaniu materiałów 

planistycznych do projektu budżetu Powiatu i przy realizacji budżetu Powiatu, 

b) realizacja zadań ujętych w zatwierdzonym planie finansowym Starostwa, zgodnie 

z harmonogramem realizacji dochodów i wydatków ustalonym przez Zarząd, 

c) współdziałanie z Wydziałem Finansowo-Budżetowym w zakresie: 

 przestrzegania unormowań i terminów wynikających z określonych zasad rachunkowości, 

 zgłaszania zmian w stosunku do planu finansowego na dzień 01.01. każdego roku 

wynikłych w trakcie realizacji zadań, 

 stosowania szczegółowych procedur kontroli wydatków, dokonywanych zgodnie z planem 

finansowym i harmonogramem wydatków ze środków publicznych, w tym sprawdzanie 

dokumentów stanowiących podstawę realizacji wydatku pod względem merytorycznym, 

 prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej 
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o charakterze niepieniężnym. 

7) przygotowywanie projektów odpowiedzi w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym 

na interpelacje i wnioski i zapytania radnych, 

8) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach 

indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, 

9) usprawnianie organizacji, metod i form pracy komórek organizacyjnych 

oraz podejmowanie działań na rzecz usprawniania pracy Starostwa, 

10) współpraca z Komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez komórki 

organizacyjne, 

11) współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych i Administracji w wykonywaniu zadań 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

12) współdziałanie z odpowiednimi służbami w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych 

i usuwania ich skutków,  

13) udostępnianie i przekazywanie Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia 

niezbędnych materiałów i informacji do planowania zadań dotyczących ochrony ludności 

oraz współudział w realizacji tych zadań, 

14) realizacja zadań w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 

15) współdziałanie z jednostkami powiatowej administracji zespolonej w zakresie 

wykonywania zadań Powiatu, 

16) przestrzeganie postanowień instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Starostwie, 

17) zapewnienie obsługi organizacyjnej i protokólarnej narad i spotkań organizowanych przez 

Starostę, Wicestarostę lub poszczególnych członków Zarządu z zakresu działania 

merytorycznej komórki, 

18) prowadzenie zadań związanych z realizacją projektów finansowanych 

i dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, 

19) zgłaszanie za pośrednictwem Administratora Bezpieczeństwa Informacji do rejestracji do 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tworzonych przez komórki 

organizacyjne Starostwa zbiorów danych osobowych, w celu realizacji zadań określonych 

prawem oraz zgłaszanie zmian informacji zawartych w zgłoszeniu, 

20) współpraca przy tworzeniu strony internetowej Powiatu oraz umieszczanie danych  

i informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w sprawach należących do właściwości 

komórki organizacyjnej, 

21) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu zabezpieczenia mienia Starostwa 

znajdującego się na wyposażeniu komórek organizacyjnych, 

22) współdziałanie z Rzecznikiem Prasowym w zakresie reagowania na krytyczne 

i interwencyjne publikacje medialne, 

23) współdziałanie z komórką wiodącą w zakresie spraw związanych z odznaczeniami 

państwowymi, resortowymi, regionalnymi pracowników nadzorowanych powiatowych 

jednostek organizacyjnych oraz osób innych podmiotów z obszaru działania podległej 

komórki organizacyjnej, 

24) przestrzeganie zasad wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej, 

25) współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie pozyskiwania 
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dodatkowych funduszy krajowych i zagranicznych na rozwój Powiatu w koordynacji 

z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej, 

26) przygotowywanie opinii z zakresu funkcjonowania Wydziału, na etapie procedowania 

przez Zarząd Powiatu uchwał, opinii oraz innymi dokumentów wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa, 

27) przygotowywanie projektów odpowiedzi na udzielanie informacji publicznej w zakresie 

właściwości podległej komórki organizacyjnej. 

2. W przypadku propozycji realizacji zadań nieprzewidzianych do finansowania z budżetu 

Powiatu, komórki organizacyjne Starostwa zobowiązane są do: 

1) wskazania czy zadania te powodować będą skutki finansowe dla budżetu, 

2) uzyskania opinii Skarbnika Powiatu. 

3. Komórki organizacyjne zobowiązane są do wzajemnego uzgadniania działalności oraz 

współpracy przy wykonywaniu zadań w zakresie niezbędnym dla zapewnienia koordynacji 

działania Starostwa, jako całości, a także do współdziałania z wiodącą komórką organizacyjną. 

4. Wiodącą komórką organizacyjną jest komórka, której zakres działania obejmuje 

przeważającą część zadań występujących w przedmiotowej sprawie. 

5. Starosta może wskazać wiodącą komórkę organizacyjną bez względu na jej zakres działania 

w określonej sprawie. 

6. Komórki organizacyjne zobowiązane są w zakresie swego działania dostarczać komórce 

wiodącej lub opracowującej określoną sprawę, niezbędne opinie, informacje, materiały 

i opracowania cząstkowe. 

 

Wydział Organizacyjny (OR) 
 

§18. 1. Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa. 

2. Wydziałem Organizacyjnym kieruje Sekretarz Powiatu, będący jednocześnie kierownikiem 

Wydziału Organizacyjnego przy pomocy jednego zastępcy. 

3. Do podstawowych zadań Wydziału należy: 

1) W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa: 

a) opracowywanie projektów aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa,  

w tym Regulaminu Organizacyjnego oraz aktualizowanie i kontrolowanie przestrzegania 

ich wykonania, 

b) koordynowanie przygotowywania projektów uchwał, materiałów, sprawozdań, analiz  

i informacji na sesje Rady, posiedzenia komisji Rady, posiedzenia Zarządu, dla potrzeb 

Starosty oraz organów nadzoru, 

c) podejmowanie działań usprawniających organizację pracy Starostwa oraz wdrażanie 

nowych metod i technik zarządzania, 

d) prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego, 

e) obsługa organizacyjna i wg potrzeb obsługa protokólarna narad organizowanych przez 

Starostę, 

f) prowadzenie spraw związanych z podziałem administracyjnym Powiatu Kędzierzyńsko - 

Kozielskiego, 

g) organizacja obsługi interesantów, załatwiania skarg i wniosków, a w szczególności 

przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz interwencji przez Starostę, 
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Wicestarostę i Sekretarza Powiatu, 

h) wykonywanie zadań związanych z wyborami, 

i) koordynacja prac związanych z obsługą Biuletynu Informacji Publicznej, 

j) prowadzenie zbioru umów i porozumień zawieranych przez Powiat z organami 

administracji państwowej lub samorządowej oraz w zakresie realizacji zadań powiatu, 

k) prowadzenie zbioru dokumentacji pokontrolnej, kontroli zewnętrznych przeprowadzonych 

w Starostwie, 

l) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie lub przetworzenie informacji publicznej, 

kierowanych do Starostwa, 

m) prowadzenie bieżącej obsługi centrali telefonicznej Starostwa w zakresie łączenia rozmów 

i udzielania informacji teleinformatycznych, 

n) obsługa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, 

o) prowadzenie archiwum zakładowego, 

p) prowadzenie ewidencji zbiorczej i sporządzanie sprawozdawczości nieodpłatnych punktów 

pomocy prawnej, 

q) prowadzenie innych ewidencji, rejestrów i zbiorów, niezastrzeżonych do właściwości 

pozostałych komórek organizacyjnych, wymaganych przepisami prawa, 

r) koordynowanie czynności w zakresie działalności lobbingowej,  

s) koordynowanie prac związanych z realizacją petycji, 

t) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Starostwa oraz 

przekazywanie ich komórkom organizacyjnym lub innym jednostkom do załatwiania 

według właściwości, 

u) dokonywanie okresowych analiz przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków, 

v) koordynacja kontroli zarządczej. 

2) W zakresie prowadzenia kancelarii ogólnej Starostwa: 

a) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 

b) obsługa systemu elektronicznej platformy usług administracji publicznej, 

c) prowadzenie rejestrów pism przychodzących i wychodzących. 

3) W zakresie obsługi Sekretariatu Starosty i Wicestarosty: 

a) prowadzenie Sekretariatu Starosty i Wicestarosty, 

b) prowadzenie kalendarium, 

c) przygotowywanie spotkań z udziałem Starosty, 

d) organizowanie spotkań w Gabinecie Starosty i Wicestarosty, 

e) organizacja i obsługa przyjęć interesantów, 

f) prowadzenie książki kontroli zewnętrznej. 

4) W zakresie obsługi administracyjnej Zarządu: 

a) obsługa organizacyjna i protokolarna posiedzeń Zarządu, przekazywanie ustaleń z Zarządu 

do realizacji według właściwości, a także sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem, 

b) koordynowanie przygotowywania uchwał Zarządu Powiatu, 

c) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu oraz przekazywanie ich do realizacji właściwym 

adresatom, 

d) prowadzenie rejestru decyzji, postanowień Zarządu, 

e) prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu 

Zarządu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. 
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5) W zakresie obsługi Rady Powiatu i jej Komisji: 

a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i komisji, 

b) koordynowanie przygotowywania uchwał Rady Powiatu, 

c) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i komisji, 

d) protokołowanie obrad Rady i Komisji, 

e) prowadzenie rejestrów: 

 uchwał Rady, 

 uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych Rady, 

 interpelacji, wniosków i zapytań radnych, 

f) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji, interpelacji, 

wniosków i zapytań radnych, skarg i wniosków wpływających do Rady Zarządowi Powiatu, 

Staroście lub właściwym jednostkom/komórkom organizacyjnym – według kompetencji 

oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem, 

g) koordynowanie przygotowywania odpowiedzi na interpelacje radnych, 

h) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady, 

i) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego, 

j) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego oraz przekazywanie aktów prawa 

miejscowego obowiązującego na obszarze Powiatu, stanowionych przez Radę, do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

6) W zakresie obsługi informatycznej: 

a) planowanie i rozwój informatyczny Starostwa, 

b) współuczestniczenie w dokonywaniu niezbędnych zakupów sprzętu informatycznego  

i oprogramowania dla Starostwa, 

c) prowadzenie prac związanych z wdrażaniem nowych technologii rozwiązań 

informatycznych w komórkach organizacyjnych Starostwa, (przygotowaniem specyfikacji 

do przetargów, udział w prezentacjach nowych rozwiązań informatycznych) oraz 

zapewnienie prawidłowości i ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej, 

d) zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Starostwa w zakresie: 

 ochrony przed złośliwym kodem i szkodliwym oprogramowaniem, 

 systemu firewall, 

 dostępu do internetu, 

 wirtualnych sieci prywatnych (VPN),  

 wykonywania, testowania oraz zabezpieczania kopii danych z serwerów, 

 aktualizacji oprogramowania, w tym oprogramowania systemowego serwerów, 

e) prowadzenie podstawowych prac serwisowych oraz przeprowadzanie konserwacji sprzętu 

komputerowego, zgłaszanie zmian miejsca użytkowania sprzętu komputerowego komórce 

prowadzącej ewidencję środków trwałych, 

f) nadzór, administrowanie i konserwacja teleinformatycznej i serwerowej infrastruktury, 

systemów informatycznych oraz baz danych, 

g) zarządzanie sprzętem teleinformatycznym, oprogramowaniem oraz nadzór nad 

przestrzeganiem prawa autorskiego, licencji i ochrony danych osobowych, 

h) nadzór nad eksploatacją dostępu do sieci Internet oraz usług VPN, 

i) nadzór w zakresie administracyjnym nad oficjalną stroną internetową Starostwa 
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oraz Biuletynem Informacji Publicznej, 

j) administrowanie systemem EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji 

Publicznej, 

k) przygotowywanie materiałów w edytorze aktów prawnych „Legislator” i publikowanie ich 

w Dzienniku Urzędowym Województwo Opolskiego, 

l) przygotowywanie materiałów i korespondencja z wykorzystaniem systemu EPUAP, 

m) współadministrowanie systemem kont pocztowych pracowników i radnych, w tym 

dokonywanie odpowiednich przekierowań w przypadku zastępstw lub nieobecności 

pracowników, 

n) nadzór nad systemami informatycznymi działającymi w Starostwie, 

o) wspomaganie w tworzeniu i wysyłaniu elektronicznych sprawozdań do GUS, RIO, Urzędu 

Skarbowego (MF), ZUS. 

 

Wydział Finansowo – Budżetowy (FN) 
 

§19. 1. Wydziałem Finansowo – Budżetowym kieruje Skarbnik Powiatu będący jednocześnie 

kierownikiem Wydziału Finansowo - Budżetowego przy pomocy jednego zastępcy. 

2. Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności: 

1) obsługa finansowo-księgowa Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 

2) obsługa finansowo-księgowa Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 

3) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub pozabudżetowych i innych 

będących w dyspozycji Starostwa i Powiatu, 

4) opracowanie projektów uchwał budżetowych, 

5) opracowanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Starostę dotyczących 

prowadzenia rachunkowości Starostwa, 

6) dokonywanie kontroli wewnętrznej obejmującej: 

a) bieżącą i sprawdzającą kontrolę finansową, 

b) sprawdzającą kontrolę operacji gospodarczych Starostwa stanowiących przedmiot 

księgowości, 

7) dekretowanie, numerowanie oraz księgowanie dowodów księgowych, 

8) windykacja należności pieniężnych budżetu Powiatu oraz terminowe regulowanie 

zobowiązań, 

9) sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,  

10) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych podlegających umorzeniu w okresie 

dłuższym jak rok budżetowy, 

11) prowadzenie ewidencji księgowej Powiatu w zakresie dochodów, wydatków oraz podatku 

od towarów i usług (VAT), 

12) prowadzenie ewidencji księgowej Starostwa w zakresie dochodów i wydatków, w tym 

należności budżetu Powiatu i Skarbu Państwa, 

13) wystawianie faktur VAT z zakresu spraw prowadzonych przez Starostwo Powiatowe, 

14) kontrola gospodarki kasowej, 

15) prowadzenie księgowych druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych spraw 
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oraz ich zabezpieczenie, 

16) rozliczenie krajowych i zagranicznych kosztów podróży, 

17) rozliczenie inwentaryzacji, 

18) terminowe wypłacanie należności dla pracowników i radnych oraz dla osób biorących 

udział w akcji kurierskiej realizowanych na podstawie dokumentów i zestawień 

otrzymanych z Wydziałów merytorycznych, 

19) koordynowanie czynności związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT w celu złożenia 

prawidłowej zbiorczej deklaracji VAT do właściwego (podatkowego) Urzędu Skarbowego 

w imieniu Powiatu, 

20) przekazanie Ministrowi Finansów miesięcznych informacji w zakresie szczegółowego 

zestawienia zakupów i sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów  

i usług (ewidencja zakupów i sprzedaży) oraz innych danych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). 

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej (WR) 
 

§20. 1. Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej kieruje Kierownik. 

2. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności: 

1) promowanie idei polskiego członkostwa w strukturach Unii Europejskiej, 

2) przedkładanie organom statutowym Powiatu informacji o możliwościach uzyskania 

dofinansowania na projekty inwestycyjne, 

3) organizacja spotkań koordynujących przygotowanie projektów, dla których komórką 

koordynującą jest Wydział, 

4) opracowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy celowych Unii Europejskiej 

i funduszy krajowych, 

5) koordynowanie prac przygotowawczych załączników do wniosków o dofinansowanie 

niezbędnych do złożenia projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział, 

6) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie na 

projekt, dla których komórką koordynującą jest Wydział, 

7) udział w ewaluacji i promocji projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział, 

8) przygotowywanie wniosków o płatność projektów, dla których komórką koordynującą jest 

Wydział, 

9) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektów, dla których 

komórką koordynującą jest Wydział, 

10) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów 

dofinansowywanych ze środków europejskich koordynowanych bezpośrednio przez 

Wydział, a wynikających ze szczególnych postanowień umów o dofinansowanie, 

11) organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dotyczących wspólnych polityk UE 

i zagadnień wspólnotowych skierowanych do zainteresowanych grup społecznych, 

12) obsługa internetowej strony Powiatu w zakresie informacji europejskiej, 

13) współudział w opracowywaniu i aktualizacji strategii rozwoju Powiatu, 

14) współpraca z partnerskimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za 

granicą. 
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 Wydział Promocji, Kultury i Sportu (PR) 
 

§21. 1. Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu kieruje Kierownik. 

2.Do zakresu działania Wydziału należy: 

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu dotyczących współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego oraz dostosowanie istniejących aktów prawnych do aktualnie obowiązujących 

przepisów, 

2) przygotowanie projektu i przekazanie do przyjęcia w ustawowym terminie rocznego 

Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  

3) sporządzenie i przedstawienie w ustawowym terminie na sesji Rady Powiatu sprawozdania  

z realizacji Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

4) przeprowadzanie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego projektów uchwał/aktów prawa miejscowego odnośnie 

współpracy z trzecim sektorem w ramach zadań Wydziału, 

5) aktualizacja bazy danych stowarzyszeń zarejestrowanych w ewidencjach  

i wykazach Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dla Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

6) monitoring współpracy Starostwa Powiatowego z podmiotami działającymi w sferze 

pożytku publicznego poprzez corocznie wypełnienie ankiety dla Departamentu Pożytku 

Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na potrzeby 

sporządzenia corocznego Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

7) tworzenie projektów uchwał odnośnie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Kędzierzynie-Koźlu oraz dostosowanie istniejących przepisów do aktualnie 

obowiązujących, 

8) przeprowadzanie procedury naboru na kolejną kadencję do Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu - przygotowanie projektów uchwał w sprawie 

naboru i powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

9) realizacja postanowień uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów 

prawa miejscowego, poprzez przekazywanie dokumentów do konsultacji, 

10) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis i wykreślenie z ewidencji Starosty Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych działających  

w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych, kół/oddziałów 

stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

11) ustawowy nadzór nad podmiotami wpisanymi do ewidencji Starosty Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 

uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych, kół/oddziałów stowarzyszeń 
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zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez prowadzenie ewidencji, 

aktualizację bazy danych, informowanie o zmianach w przepisach, nowelizacji ustaw, 

12) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji Starosty Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 

uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych, 

13) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wpisu do ewidencji Starosty Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej  

lub uczniowskich klubów sportowych, 

14) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wykreślenia z ewidencji Starosty 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych działających  

w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej lub uczniowskich klubów sportowych, po uprzednim przeprowadzeniu 

procedury likwidacyjnej klubów i spełnieniu warunków określonych w ustawach, 

15) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zmiany w ewidencji danych Starosty 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych działających  

w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej lub uczniowskich klubów sportowych, po spełnieniu warunków określonych  

w ustawach, 

16) wpis stowarzyszeń zwykłych, kół/oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym 

Rejestrze Sądowym do właściwej ewidencji, oraz ustawowy nadzór nad podmiotami 

poprzez prowadzenie ewidencji, aktualizację bazy danych, wydawanie zaświadczeń 

potwierdzających wpis do ewidencji, informowanie o zmianach w przepisach, nowelizacji 

ustaw, 

17) wpis nowych podmiotów oraz wykreślanie z ewidencji Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym 

oraz ustawowy nadzór nad podmiotami poprzez prowadzenie ewidencji, aktualizację  

i obsługę bazy danych, informowanie o zmianach w przepisach, nowelizacji ustaw, 

18) przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie funkcjonowania organizacji 

pozarządowych – tworzenia podmiotów, dokonywania zmian statutowych, 

przeprowadzenia procedury likwidacji, możliwości udzielenia wsparcia na działalność 

w zakresie realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań, 

19) przygotowanie projektu porozumienia w sprawie powierzenia do wykonania zadania 

własnego Powiatu związanego z prowadzeniem biblioteki powiatowej, weryfikacja 

sprawozdania ze zrealizowanego zadania, rozliczenie dotacji,   

20) przygotowanie planu i harmonogramu wydatków budżetowych realizowanych zadań,  

w tym związanych ze współorganizacją wydarzeń promocyjnych powiatu i współpracą  

z organizacjami pozarządowymi,  

21) sporządzanie sprawozdań z realizacji działań promocyjnych dla Zarządu Powiatu i Komisji 

problemowych, 

22) realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym lub w trybie otwartego konkursu 

ofert na podstawie złożonych wniosków lub po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert 

w zakresie zadań Wydziału, 
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23) przeprowadzanie procedury naboru wniosków o współorganizację wydarzeń promocyjnych 

Powiatu, 

24) weryfikacja wniosków o współorganizację wydarzeń promocyjnych w oparciu o przyjęte 

przez Zarząd Powiatu kryteria i sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu i Komisji 

problemowych,  

25) przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wydarzeń 

promocyjnych do współorganizacji, 

26) nadzór nad prawidłową realizacją współorganizowanych wydarzeń promocyjnych, 

przygotowywanie i realizacja umów oraz zleceń, sprawdzanie i opisywanie rachunków pod 

względem merytorycznym oraz weryfikacja sprawozdań, 

27) przeprowadzenie procedury naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, 

28) weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w oparciu o przyjęte 

kryteria i sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu i komisji problemowych, 

29) zawarcie umów na przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nadzór nad prawidłową realizacją 

postanowień umowy, 

30) rozliczenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, weryfikacja wymaganych dokumentów, 

organizacja pracy komisji zatwierdzającej prawidłowość realizacji zadania, 

31) sporządzanie planu zapotrzebowania materiałów promocyjnych i okolicznościowych, 

współpraca z agencjami reklamowymi, drukarniami oraz innymi wykonawcami w zakresie 

opracowania projektów i dokonania zamówień zgodnie z obowiązującymi zasadami 

wyboru ofert, 

32) zatwierdzanie wniosków o wydawanie materiałów promocyjnych, kontrola i nadzór nad 

przechowywaniem i ewidencją rzeczową materiałów promocyjnych i okolicznościowych, 

33) udostępnianie banerów i innych elementów identyfikacyjnych na organizowane  

we współpracy z Powiatem wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne, 

okolicznościowe, społeczne, 

34) przygotowanie projektów graficznych oraz wykonanie materiałów informacyjnych – 

zaproszeń, plakatów, związanych z wydarzeniami realizowanymi przez Wydział,  

35) weryfikacja wniosków o udzielenie Honorowego Patronatu Starosty Powiatu, 

36) prowadzenie korespondencji okolicznościowej Starosty Powiatu, 

37) organizacja imprez i wydarzeń mających na celu promocję Powiatu: opracowanie 

koncepcji, przygotowanie planu i harmonogramu realizowanych projektów, 

przeprowadzenie spotkań organizacyjnych i negocjacji oraz czynny udział na każdym 

etapie przygotowania i realizacji projektów, 

38) organizowanie corocznych spotkań Starosty Powiatu z organizacjami kombatanckimi, 

39) organizacja uroczystości upamiętniających rocznice walk o niepodległość oraz innych świąt 

i wydarzeń we współpracy z organizacjami kombatanckimi, 

40) współpraca ze służbami mundurowymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

realizowanych wydarzeń promocyjnych, 
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41) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania imprez i inicjatyw lokalnych Powiatu, 

związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych, 

42) przygotowywanie i realizacja umów oraz zleceń dotyczących wydarzeń promocyjnych 

Powiatu, 

43) sprawdzanie i opisywanie rachunków pod względem merytorycznym dotyczących 

organizacji wydarzeń promocyjnych przez Wydział, 

44) archiwizacja zdjęć i materiałów informacyjnych z wydarzeń i imprez organizowanych  

i współorganizowanych przez Powiat. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ŚR) 
 

§22. 1. Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kieruje Kierownik, pełniący 

jednocześnie funkcję Geologa Powiatowego. 

2. Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

należy w szczególności: 

1) w zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne: 

a) zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia w drodze decyzji statutu spółki wodnej, 

b) ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń oraz terminów ich spełnienia 

dla osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń 

spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna 

została utworzona,  

c) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, 

d) orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki w całości lub w części, 

e) możliwość wstrzymania wykonania uchwały, w razie stwierdzenia jej nieważności, 

f) możliwość rozwiązania w drodze decyzji Zarządu spółki w przypadku powtarzającego się 

naruszania przez Zarząd spółki prawa oraz wyznaczenie osoby pełniącej jego obowiązki, 

g) możliwość ustanowienia w drodze zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas 

oznaczony, nie dłuższy niż rok, 

h) możliwość rozwiązania w drodze decyzji spółki wodnej, 

i) wyznaczenie likwidatora spółki wodnej i określenie jego wynagrodzenia na koszt spółki, 

j) występowanie z wnioskiem o skreślenie spółki wodnej z katastru wodnego. 

2) w zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 

a) opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i uaktualnianie go nie rzadziej, 

niż co 4 lata, 

b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zmianą, stwierdzeniem wygaśnięcia, 

cofnięcia lub ograniczenia – pozwolenia zintegrowanego, 

c) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, 

z których emisja nie wymaga pozwolenia, z pominięciem instalacji na wytwarzanie 

odpadów, 

d) możliwość ustalenia w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska 

dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to 

uzasadnione koniecznością ochrony środowiska, 
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e) udzielanie w drodze decyzji pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza i  na wytwarzanie odpadów,  

f) możliwość nałożenia na podmiot korzystający ze środowiska (negatywnie oddziałujący 

na środowisko) w drodze decyzji obowiązku: ograniczenia oddziaływania na środowisko 

i jego zagrożenia; przywrócenie środowiska do stanu właściwego, 

g) ochrona powierzchni ziemi, 

h) nakładanie w drodze decyzji obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu 

ekologicznego przez prowadzącego instalację- w przypadku stwierdzenia okoliczności 

wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, 

i) możliwość zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz 

właściwego NFOŚ i GW, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych 

z naruszenia stanu środowiska, w razie braku możliwości nałożenia obowiązków, o których 

mowa w pkt 6, 

j) przyjmowanie i analiza wyników pomiarów, o których mowa w art. 147 ust 1, 2 ustawy - 

Prawo ochrony środowiska, 

k) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu - w przypadku stwierdzenia, 

na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez WIOŚ lub pomiarów 

podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego 

działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, 

l) możliwość nałożenia w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku 

prowadzenia w określonym czasie pomiarów substancji lub energii w środowisku 

wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów wykraczających poza obowiązki, 

o których mowa w art. 175 ust. 1–3 ustawy POŚ, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów 

lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu dowodzą 

przekroczenia standardów jakości środowiska, 

m) nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia 

obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających 

poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust 1, 2 i 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska 

– jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów 

emisyjnych, 

n) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie dofinansowania z budżetu powiatu 

zadań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

o) coroczne przedstawienie Marszałkowi Województwa Opolskiego rocznego sprawozdania 

z gospodarowania dochodami budżetu Powiatu pochodzącymi z opłat i kar 

środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, 

3) w zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym: 

a) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi 

więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczanych do wód 

śródlądowych żeglownych, 

b) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych 

na wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego 

sąsiedztwie, 

c) prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, 
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d) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego, 

e) wydawanie legitymacji Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej, 

4) w zakresie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach: 

a) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 

oraz powierzenie w drodze porozumienia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru 

właściwemu nadleśniczemu, 

b) określenie zadań dla właścicieli lasów w przypadku niewykonywania obowiązków 

z zakresu gospodarki leśnej, 

c) zarządzenie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych 

niestanowiących własności Skarbu Państwa przez organizmy szkodliwe, 

d) wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów 

o powierzchni do 10 ha, 

e) określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej, w lasach o powierzchni do 10 ha, 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

f) zlecenie sporządzania uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 

g) zlecenia przeprowadzania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych 

niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni do 10 ha, 

h) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

i) ustalanie zadań oraz nadzorowanie ich wykonywania w lasach, dla których brak 

uproszczonych planów urządzania lasów, 

5) w zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 

a) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie, 

b) prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie 

przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, 

a także osób prowadzących ich hodowlę, 

c) wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości 

będących własnością gminy, 

d) wydawanie decyzji odmawiającej zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów na terenie 

będącym własnością gminy, 

e) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za: 

 usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, 

 usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, 

 zniszczenie drzewa lub krzewu, 

 uszkodzenie drzewa spowodowane wykonaniem prac w obrębie korony drzew, 

6) w zakresie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie: 

a) wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny, 

b) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców, 

c) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych, 

d) wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym 

zwierzyny, 
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e) przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowań na nieruchomości będącej 

prawem osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego oraz oświadczeń  

o cofnięciu zakazu polowań, 

f) zawiadamianie dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego o złożeniu oświadczenia 

o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie polowania, 

7) w zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 

a) wydawanie zezwolenia posiadaczowi odpadów na przetwarzanie odpadów, zbieranie 

odpadów, 

b) wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów – 

odzysk, unieszkodliwianie, zezwolenia na zbieranie, a narusza przepisy ustawy lub działa 

niezgodnie z wydanym zezwoleniem, do niezwłocznego zaniechania naruszeń, 

c) cofanie bez odszkodowania zezwoleń na przetwarzanie odpadów – odzysk i/lub 

unieszkodliwianie, zezwoleń na zbieranie odpadów, 

d) wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie w zakresie odzysku, 

unieszkodliwiania, zbierania odpadów, a narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie 

z wydanym zezwoleniem do niezwłocznego zaniechania naruszeń, 

e) nałożenie w formie decyzji na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących 

gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązku przekazania ich wskazanemu 

posiadaczowi odpadów, 

f) zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadku jeżeli nie można wszcząć 

postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów  

z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub konieczne jest natychmiastowe 

zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,  

lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, 

g) występowanie do WFOŚiGW w Opolu o zwrot kosztów związanych z gospodarowaniem 

odpadami z wypadków, 

8) w zakresie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania: 

a) ocena udatności upraw, 

b) wstrzymanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu, jeżeli zostanie stwierdzone, 

że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesiania, 

c) w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu, 

podjęcie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu oraz nakazanie zwrotu pobranego 

ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi, 

9) w zakresie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych: 

a) wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, 

b) zapobiegania degradacji gruntów rolnych, 

c) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów, 

d) kontrola realizacji przepisów ustawy oraz sporządzania sprawozdawczości o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach wymagających uzgodnień z zakresu 

ochrony gruntów rolnych, 

10) w zakresie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym: 

a) wydawanie decyzji na wniosek zarządcy kolei na usunięcie drzew lub krzewów 

utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych 

albo powodujących zaspy śnieżne, 
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11) w zakresie ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów: 

a) wydawanie opinii dla zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy wydawanego 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

12) w zakresie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko: 

a) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie, 

13) w zakresie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji: 

a) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez 

prowadzącego punkt zbierania pojazdów, 

b) wezwanie prowadzącego punkt zbierania pojazdów do niezwłocznego zaniechania 

naruszeń przepisów ustawy, 

c) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów, 

14)  w zakresie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych: 

a) realizacja działań związanych z usunięciem statku lub innego obiektu pływającego, 

15)  w zakresie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych: 

a) wydawanie decyzji o czasowym wykluczeniu instalacji objętej krajowym systemem handlu 

uprawnieniami do emisji, 

b) wydawanie zezwoleń na prowadzenie instalacji objętej systemem uprawnień do emisji, 

c) wydawanie zgody na zakup przez prowadzącego instalację objętą systemem dodatkowych 

uprawnień do emisji, 

d) wydawanie decyzji o wyrażenie zgody na pokrycie przekroczenia rocznej wielkości 

posiadanych uprawnień do emisji, uprawnieniami następnego roku rozliczeniowego. 

3. Geolog Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście. 

4. Geolog Powiatowy realizuje zadania: 

1) w zakresie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym: 

a) opiniowanie warunków zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych, 

b) opiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, 

c) opiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako właściwego organu 

ochrony środowiska w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

d) uzgodnienia decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, 
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e) uzgodnienia decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

2) w zakresie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze: 

a) wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione 

są odpowiednio następujące wymagania: obszar zamierzonej działalności nie przekroczy 

powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, 

działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych oraz cofanie 

i stwierdzanie jej wygaśnięcia, 

b) ustalanie granic obszaru górniczego i terenu górniczego, 

c) odmawianie udzielenia koncesji w przypadku, gdy zamierzona działalność narusza 

wymagania ochrony środowiska, w tym związane z racjonalną gospodarką złożami 

kopalin, również w zakresie wydobycia kopalin towarzyszących, bądź uniemożliwia 

wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem, 

d) zobowiązanie przedsiębiorcy posiadającego koncesję do wykonania obmiaru wyrobisk 

w innym terminie, tj.: zrzeczenia się koncesji, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia 

przepisów o ochronie środowiska, 

e) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących projektów robót geologicznych wykonywanych 

w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz rozpatrywanie dokumentacji opracowanych z ich 

realizacji, 

f) zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych, 

dotyczących: 

 złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na 

obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku 

kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych, 

 ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 

50 m3/h, 

 badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych 

z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych, 

 odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h, 

 robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi, 

 warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć 

mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich 

zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany z wyłączeniem 

przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze 

oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych, 

g) nakazanie wykonującemu prace geologiczne dokonania za wynagrodzeniem dodatkowych 

prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobranie dodatkowych próbek, 

h) wydawanie decyzji o przyjęciu dokumentacji geologicznej, 

i) podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy. 
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Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (G) 
 

§23. 1. Nadzór nad pracą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości sprawuje 

Kierownik, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego. 

2. W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zadania realizują trzy referaty: 

Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; Referat 

Ewidencji Gruntów i Budynków; Referat Gospodarki Nieruchomościami. 

3. Pracą Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków kieruje Geodeta Powiatowy, natomiast pracą 

Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami kierują kierownicy referatów. 

4. Do zakresu działania Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej należy w szczególności: 

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

2) udostępnianie materiałów zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom fizycznym 

oraz jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, 

3) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, 

4) weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez jednostki 

wykonawstwa geodezyjnego przed przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

5) ewidencjonowanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

6) wyłączanie z powiatowego zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową, 

7) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

8) zakładanie i ewidencjonowanie szczegółowych osnów geodezyjnych, 

9) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 

1:1000, 1:2000, 1:5000, 

10) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu 

informacji o terenie, 

11) zlecanie robót geodezyjno-kartograficznych, uzgadnianie warunków technicznych oraz cen 

za zlecone roboty, nadzór nad realizacją zleceń i ostateczny odbiór robót, 

12) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, 

13) zlecanie robót geodezyjno-kartograficznych, uzgadnianie warunków technicznych oraz cen 

za zlecone roboty, nadzór na realizacją zleceń i ostateczny odbiór robót. 

5. Do zakresu działania Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy w szczególności: 

1) prowadzenie bazy ewidencji gruntów i budynków, 

2) powadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

3) bieżąca aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków, 

4) udzielanie informacji o gruntach zawartych w operacie ewidencji gruntów 

zainteresowanym podmiotom, wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, 

5) sporządzanie rocznych zestawień gruntów objętych ewidencją gruntów i budynków, 

6) przekazywanie informacji o zmianach danych w ewidencji gruntów i budynków, 

7) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, obsługa rzeczoznawców i gromadzenie 

wyciągów z operatów szacowania nieruchomości. 

6. Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy: 

1) realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

i Skarbu Państwa – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych 
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aktów prawnych związanych z gospodarką tymi nieruchomościami, a w szczególności:  

a) prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości 

Powiatu i Skarbu Państwa,  

b) wykonywanie czynności i przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej  

z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały 

zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami 

rzeczowymi,  

c) gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,  

d) podejmowanie działań dotyczących praw do nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, 

e) wykonywanie czynności związanych z ustalaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego i trwałego zarządu, ich aktualizacja, ustanawianie innego terminu wnoszenia 

tych opłat, udzielanie bonifikat oraz rozłożeniem na raty,  

f) wykonywanie działań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, ograniczeniem praw 

do nieruchomości, a także ustalanie i wypłacanie odszkodowań. 

2) realizacja zadań w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości, 

3) realizacja zadań wynikających z innych ustaw i aktów prawnych (kodeksu cywilnego, 

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, o księgach wieczystych, o drogach 

publicznych, o własności lokali o ochronie praw lokatorów, prawa wodnego, o lasach, 

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz jednostek samorządu terytorialnego, 

4) przyznawanie własności gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego 

użytkowania oraz działek gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstwa 

rolnego przekazanego Państwu – na podstawie ustaw o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

5) scalenie i wymiana gruntów oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów. 

7.   Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście. 

8. Geodeta Powiatowy realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne: 

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencję 

gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikację gruntów, geodezyjną ewidencję sieci 

uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami na zadania z zakresu geodezji i kartografii, 

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

3) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie 

map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, 

4) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych z zakresu ewidencji gruntów, sieci 

uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz osnów szczegółowych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych – map zasadniczych i ewidencyjnych, 

5) kontrola technicznej dokumentacji geodezyjnej przekazywanej przez uprawnione jednostki 

celem włączenia do zasobu, 

6) koordynowanie planów oraz realizacji wydatków budżetowych nadzorowanego wydziału. 

7) nadzór nad udostępnianiem danych zbiorczych z prowadzonych baz danych z wyłączeniem 

danych dotyczących zgłaszania prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, 

8) przekazywanie organom nadzoru geodezyjnego zestawień zbiorczych dotyczących 
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prowadzonych w ramach zasobu baz danych, w oparciu o przekazywane przez 

nadzorowany wydział informacje.  

 

Wydział Oświaty (WO) 
 

§24. 1. Wydziałem Oświaty kieruje Kierownik. 

2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi przez Powiat szkołami i placówkami 

oświatowymi w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników nadzorowanych jednostek, 

2) opracowywanie zbiorczych analiz, ocen, sprawozdań dotyczących oświaty w Powiecie, 

3) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek, których 

prowadzenie należy do zdań własnych Powiatu, 

4) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek 

prowadzonych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, 

5) prowadzenie postępowania przekształcania i likwidacji szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat, 

6) ustalanie projektu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 

siedzibę na terenie Powiatu,  

7) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 

8) przygotowanie projektów nadawania i cofania uprawnień szkoły publicznej szkołom 

niepublicznym, 

9) opracowywanie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających 

na terenie Powiatu oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

10) kierowanie uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

socjoterapeutycznych, 

11) prowadzenie procedury związanej z powierzeniem funkcji dyrektora szkoły, 

12) przygotowywanie opinii dotyczącej powierzenia i odwołania przez dyrektora osób na 

stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, 

13) opracowywanie zasad zatwierdzania projektów organizacyjnych szkół/placówek| 

 i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez Powiat Kędzierzyńsko-

Kozielski, 

14) wstępne zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkól/placówek i poradni 

psychologiczno - pedagogicznej prowadzonych przez Powiat, 

15) prowadzenie procedury związanej z nadaniem stopnia awansu nauczyciel mianowanego, 

16) rozpatrywanie odwołań złożonych przez nauczycieli od decyzji dyrektora szkoły 

lub placówki o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, 

17) wnioskowanie o odznaczenia i nagrody dla dyrektorów szkół/placówek i poradni 

psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat, 

18) przygotowywanie projektu oceny pracy dyrektora szkoły/placówki i poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

19) opracowywanie planu finansowego w zakresie dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, 
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20) opracowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, 

21) opracowywanie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników 

wynagrodzenia, 

22) opracowywanie zasad udzielania rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania  

od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, 

23) opracowywanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, 

24) prowadzenie baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez 

Powiat oraz innych szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych 

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla których Powiat jest odpowiednio 

organem właściwym do prowadzenia ewidencji szkół niepublicznych, 

25) koordynacja powiatowych działań związanych działalnością Szkolnego Sportu Szkół 

Ponadpodstawowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i ich rozliczanie, 

26) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego i innych materiałów informacyjnych dla Zarządu Powiatu, 

27) występowanie z wnioskami w sprawie racjonalizacji i poprawy efektywności działań 

podejmowanych przez Wydział Oświaty i nadzorowane jednostki, 

28) przygotowanie wniosków o przyznanie subwencji i dotacji z budżetu państwa na realizacje 

zadań edukacyjnych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, 

29) sporządzanie okresowych analiz wykonania dochodów i wydatków budżetowych, 

30) udzielanie i rozliczanie dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez 

osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

 

Wydział Budownictwa i Architektury (BA) 
 

§25. 1. Wydziałem Budownictwa i Architektury kieruje Kierownik przy pomocy jednego 

zastępcy. 

2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności: 

1) przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wójtowi, Prezydentowi albo organowi, 

który wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu, 

2) udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po 

uzyskaniu zgody właściwego ministra, 

3) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania obiektu budowlanego lub robót 

budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę, 

4) nakładanie w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów do 

zgłoszenia o zamiarze wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych, 

5) wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji, w sprawach związanych ze zgłoszeniem zamiaru 

wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych, 
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6) nakładanie w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego 

obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, 

7) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego, 

8) wzywanie do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty do zgłoszenia o zamiarze 

rozbiórki obiektu budowlanego, 

9) wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, w sprawach związanych ze zgłoszeniem zamiaru 

rozbiórki obiektu budowlanego, 

10) nakładanie w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu 

objętego obowiązkiem zgłoszenia, 

11) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, 

12) wzywanie do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę, 

13) nakładanie w drodze postanowienia, obowiązku skompletowania projektu budowlanego, 

uzupełnienia o brakujące opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz usunięcia 

stwierdzonych w projekcie nieprawidłowości, 

14) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę, 

15) wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę z określeniem niezbędnych 

warunków jakie muszą być spełnione przy realizacji budowy i po jej zakończeniu, 

16) wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzaniu projektu budowlanego, 

17) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru istotnego 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 

budowę, 

18) wydawanie decyzji uchylających decyzje o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 

budowę, 

19) wydawanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę, 

20) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, 

21) prowadzenie rejestru wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

22) przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych, a także innych dokumentów 

objętych pozwoleniem na budowę, 

23) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego inwestora, 

24) wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren 

sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych oraz określanie warunków 

korzystania z tego prawa, 

25) przekazywanie do organu wyższego stopnia uwierzytelnionych kopii rejestrów 

wniosków o pozwolenie na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę, 

26) przekazywanie organom nadzoru budowlanego: 

a) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem 

budowlanym, 

b) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym 

projektem, 

c) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa 

budowlanego, 

27) wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego, 
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28) przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części, 

29) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych, 

30) wydawanie zaświadczeń o udziale robót na rzecz budownictwa mieszkaniowego dla 

rozliczeń podatku VAT ze stawką 0 %, 

31) wydawanie zaświadczeń o powierzchni lokalu mieszkalnego, 

32) podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym 

wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji i o wydanych decyzjach wymagających 

udziału społeczeństwa, 

33) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów wniosków i decyzji przedsięwzięć, dla 

których wymagane jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko z udziałem społeczeństwa, 

34) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 

35) pobieranie opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 

36) obsługa bazy danych z zakresu oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów 

i programów oraz planowanych przedsięwzięć, 

37) prowadzenie ujednoliconej ewidencji zgłoszeń, 

38) prowadzenie i udostępnianie na BIP rejestrów wskazanych w ustawie Prawo budowlane, 

39) udział w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru 

budowlanego, 

40) przekazywanie informacji w formie kopii wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę 

do organów podatkowych właściwych w sprawach podatku od nieruchomości, 

41) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań dla celów 

statystycznych, 

42) wydawanie dzienników budowy i prowadzenie ewidencji wydawanych dzienników, 

43) wydawanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg 

powiatowych i gminnych, 

44) prowadzenie rejestrów wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych 

w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, 

45) prowadzenie rejestrów wydawanych zezwoleń na realizację inwestycji drogowych 

w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, 

46) wydanie do organów wyższego stopnia uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków 

o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych i rejestrów zezwoleń na inwestycje 

drogowe w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, 

47) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowych, 

48) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, 

49) prowadzenie rejestrów wniosków i zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. 

 

Wydział Komunikacji i Transportu (KM) 
 

§26. 1. Wydziałem Komunikacji i Transportu kieruje Kierownik przy pomocy jednego 

zastępcy. 

2. Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności: 



31 
 

1) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, 

2) wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach 

oraz w określonym czasie, 

3) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, 

4) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,  

5) wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdu zaprzęgowego w hamulce, 

6) rejestracja pojazdów i czasowa rejestracja oraz wyrejestrowywanie pojazdów, 

7) wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych,  

8) wydawanie i dokonywanie wpisów w kartach pojazdu,  

9) wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, 

10) wydawanie decyzji o nadaniu numerów identyfikujących pojazd oraz wydawanie decyzji 

na wykonywanie tabliczki znamionowej zastępczej do pojazdu, 

11) kierowanie pojazdów na badania techniczne, 

12) wpisanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego, 

13) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu, 

14) przyjmowanie i zwrot dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu 

drogowego, 

15) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, 

16) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, 

17) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów, 

18) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, 

19) wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście, 

20) wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami, 

21) generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK), 

22) wydawanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy, 

23) przyjmowanie zawiadomień o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu dokumentu, a także 

zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, 

24) kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania, 

25) kierowanie kierowców na badania lekarskie i psychologiczne, 

26) przyjmowanie do depozytu prawa jazdy, 

27) przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy, 

28) dokonywanie wpisów w prawie jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, 

przyśpieszonej, okresowej, uzupełniającej, 

29) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, 

30) wykonywanie orzeczeń sądowych, 

31) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców, 

32) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, 

33) przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców, 

34) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców, 

35) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej  

w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, 

36) prowadzenie analizy statystycznej dotyczącej zdawalności w ośrodkach szkolenia 

kierowców, 

37) prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców, 
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38) dokonywanie wpisów i skreśleń instruktorów i wykładowców do ewidencji, 

39) wydawanie legitymacji instruktorom, 

40) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 

41) wyznaczanie jednostki do usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych w trybie  

art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, 

42) wydawanie decyzji o ponoszeniu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, 

oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, 

43) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, 

44) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie krajowego 

transportu drogowego, 

45) przenoszenie uprawnień wynikających z udzielonej licencji i zezwolenia, 

46) przyjmowanie zawiadomień o wszelkich zmianach danych w wydanych licencjach 

i zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

47) wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych 

specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, 

48) wydawanie zaświadczenia oraz wypisu z zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie 

przewozów drogowych na potrzeby własne, 

49) odmowa wydania zaświadczenia oraz wypisu z zaświadczenia potwierdzającego 

prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne, 

50) dokonywanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu 

drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy o transporcie 

drogowym i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia, 

51) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, 

52) wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego, 

53) opracowywanie projektów planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego, 

54) wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do 

wykonywania publicznego transportu zbiorowego, 

55) wydawanie, odmowa wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu, 

56) ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa 

państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej, 

57) wyrażenie zgody i określenie warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez 

przewoźnika, 

58) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonywanie zadania 

przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, 

bądź w wypadku klęski żywiołowej, 

59) określenie przepisów porządkowych związanych z powiatowym transportem zbiorowym, 

60) określanie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w odniesieniu do transportu zbiorowego 

powiatowego, 

61) przygotowanie projektu cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na 

terenie Powiatu, 

62) kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, 
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63) prowadzenie księgowych druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych spraw 

oraz ich zabezpieczenie, 

64) udostępnianie na żądanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz Szefów Obrony 

Cywilnej informacji, według posiadanej ewidencji o stanie nieruchomości i rzeczy 

ruchomych mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych. 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia (ZK) 
 

§27. 1. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia kieruje Kierownik, który pełni 

jednocześnie funkcję Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych. 

2. Do zadań Wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego należy w szczególności: 

1) w zakresie obrony cywilnej: 

a) prowadzenie działalności planistycznej i prac organizacyjnych, 

b) ustalenie zadań w zakresie OC dla organów samorządowych, instytucji, służb  

i inspekcji powiatowych, 

c) dokonywanie oceny stanu przygotowań OC na terenie Powiatu oraz podejmowanie 

przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej, 

d) opracowywanie planu obrony cywilnej Powiatu i uzgadnianie planów obrony cywilnej 

gmin, 

e) zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach, 

f) nadzorowanie przygotowania organizacyjnego ewakuacji ludności oraz prowadzenia akcji 

ratowniczych, 

g) planowanie i koordynowanie przygotowania pomocy lekarskiej i społecznej dla 

poszkodowanej i ewakuowanej ludności, 

h) koordynowanie organizacji ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich 

oraz produktów żywnościowych i pasz a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami 

rażenia na terenie Powiatu, 

i) kontrola realizacji zadań obrony cywilnej oraz koordynacja i kierowanie działalnością 

w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej gmin, 

j) przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie, 

k) ustalanie i aktualizacja wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych 

jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na 

terenie Powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć 

w zakresie obrony cywilnej, 

2) w czasie zagrożenia bezpieczeństwa: 

a) wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, 

b) koordynowanie ewakuacji i przyjęcia ludności, 

c) koordynowanie prowadzenia akcji ratunkowych, 

d) koordynowanie i nadzór nad udzielaniem poszkodowanym pomocy medycznej, 

zakwaterowania i żywności, 

e) nadzór nad organizowaniem ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, żywności 

i pasz, a także ujęć wody pitnej, 
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f) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia 

akcji ratunkowych, 

g) doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej w tym pomoc 

w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej, 

h) doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami, 

i) koordynowanie przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej pomocy 

w grzebaniu zmarłych, 

3) w zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) w czasie planowania i zapobiegania: 

 koordynacja przedsięwzięć planistycznych związanych z opracowaniem, aktualizacją  

i weryfikacją Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego zgodności  

z „Planem Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz „Planem Obrony Cywilnej”, 

 planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na szczeblu gmin, 

 udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, tworzenia warunków do skutecznego 

zarządzania bezpieczeństwem przez odpowiedzialne organy administracji, 

 zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych, w tym 

koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego, 

 gromadzenie i aktualizacja odpowiednich baz danych i innych narzędzi, 

 współdziałanie z właściwymi komórkami administracji rządowej i samorządowej 

zajmującymi się reagowaniem w zdarzeniach kryzysowych w zakresie wymiany informacji 

o możliwych zagrożeniach i procedurach postępowania z chwilą ich wystąpienia, 

 organizacja, opracowanie i aktualizacja dokumentacji zespołów doradczych, zespołu 

zarządzania kryzysowego, zespołu do spraw ewakuacji i przyjęcia ludności - 

wspomagających podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof bądź kryzysów, 

 gromadzenie danych dotyczących systemu łączności przewodowej i bezprzewodowej, 

wywołań, dysponowania, działań ratowniczych na miejscu zdarzenia i poza miejscem 

zdarzenia, skutków zdarzenia, współdziałania z podmiotami spoza systemu (KP PSP, KP 

Policji) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi – służbami, 

 udział w prowadzonych przez WBiZK OUW i prowadzenie z gminami Powiatu treningów 

Systemu Wykrywania i Alarmowania, 

 opracowanie projektów zarządzeń Starosty, Regulaminu, planu pracy Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego oraz składu osobowego Zespołu, 

 współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji 

działań w zakresie udzielania pomocy humanitarnej, 

b) w czasie zagrożenia sytuacją kryzysową - reagowania i odbudowy: 

 w celu realizacji zadań związanych z reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na 

potrzeby zarządzania kryzysowego Wydział tworzy Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, 

 współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego, organami 

samorządowymi mediami i innymi instytucjami w zakresie informowania, ostrzegania 

i alarmowania o zagrożeniu, 
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 współdziałanie i koordynowanie realizowanych przedsięwzięć przez organy samorządowe, 

instytucje i służby na obszarze Powiatu, 

 przygotowanie projektów zarządzeń Starosty wprowadzających stan ostrzegawczy 

i alarmowy w sytuacji zagrożeń obejmujących obszar, co najmniej dwóch gmin, 

 zbieranie, sprawdzanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji 

nadzwyczajnych, 

 koordynacja działań ratowniczych w zakresie dysponowania sił i środków na podstawie 

informacji kierującego działaniem ratowniczym lub koordynatora medycznych działań 

ratowniczych, 

 współdziałanie z Prezydentem Miasta, Wójtami Gmin i Komendantem Powiatowym PSP, 

Komendantem Powiatowym Policji, powiatowymi służbami i inspekcjami 

w pozyskiwaniu informacji o zagrożeniach i podjętych działaniach, 

 współdziałanie z podmiotami ratowniczymi spoza obszaru chronionego spowodowanym 

rodzajem lub skalą zagrożenia, 

 współdziałanie z sąsiadującymi powiatami w zakresie wymiany informacji o zagrożeniu, 

ostrzeganiu i wzajemnej pomocy, 

 koordynowanie systemu powiadomień i ostrzegania oraz alarmowanie ludności przez 

organy samorządowe, 

 koordynowanie ewakuacji i przyjęcia ludności z terenów zagrożonych, pomoc 

w zabezpieczaniu ewakuowanej ludności, 

 analiza przebiegu działań ratowniczych, aktualizacji planu zarządzania kryzysowego, 

a w szczególności zasad postępowania i wyposażania służb reagowania, 

 występowanie z wnioskami o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla 

celów udzielania pomocy osobom poszkodowanym, 

 przygotowanie projektów zarządzeń Starosty w sprawie ograniczeń wolności i praw 

człowieka i obywatela po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, 

 występowanie z prośbą do Wojewody o wnioskowanie do Rady Ministrów celem objęcia 

gmin Powiatu stanem klęski żywiołowej, 

 występowanie z prośbą do Wojewody o wnioskowanie wsparcia działań pododdziałami sił 

zbrojnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, 

4) w zakresie spraw obronnych: 

a) realizacja określonych przez Wojewodę szczegółowych kierunków działania w zakresie 

realizacji zadań obronnych, 

b) przygotowywanie propozycji decyzji Starosty do kierowania realizacją przedsięwzięć 

związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na obszarze Powiatu, 

c) realizacja przedsięwzięć niezbędnych dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek 

wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony, 

d) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania 

w zasadniczym i zapasowym miejscu pracy, 

e) koordynacja wykorzystania miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa 

i obszaru Powiatu (w tym ochrony ludności oraz dóbr materialnych i kultury przed 

środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym), 
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f) organizacja i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych z kierownikami wydziałów, 

kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowych służb, straży i inspekcji, 

g) współdziałanie z organem administracji wojskowej (WKU) w zakresie organizacji Akcji 

Kurierskiej administracji publicznej na obszarze Powiatu, 

h) opracowanie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej administracji publicznej, 

i) występowanie z wnioskami do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o przeznaczenie do 

funkcji kuriera, 

j) współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW 

oraz organami gmin w zakresie realizacji zadań doręczania dokumentów powołania, 

wezwań imiennych i obwieszczeń, 

k) organizowanie i prowadzenie treningów akcji kurierskiej administracji publicznej, 

l) realizacja zadań w zakresie ćwiczebnego uzupełniania sił zbrojnych, 

m) wykonywanie zadań sprawozdawczych i rozliczeniowych, 

n) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (POFP), 

o) koordynacja opracowania, aktualizacji i realizacja w Wydziałach Starostwa zadań 

operacyjnych ustalonych w POFP, 

p) organizowanie systemu stałych dyżurów, przygotowanie i aktualizacja dokumentacji 

Stałego Dyżuru Starosty, 

q) organizowanie i prowadzenie szkoleń zespołów i osób funkcyjnych Starostwa 

Powiatowego w zakresie obowiązków wynikających z zadań w procesie podwyższania 

gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, 

r) planowanie zakresu i trybu wsparcia i pełnienie roli powiatowego punktu kontaktowego 

w ramach HNS /Zadań Państwa - Gospodarza, 

s) współdziałanie z organami sił zbrojnych w zakresie czasowego pobytu, lub organizowania 

rejonów obrony na obszarze Powiatu, 

t) organizacja i prowadzenie treningów systemu stałych dyżurów z terenu Powiatu 

oraz udział w treningach organizowanych przez WBiZK OUW. 

u) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, 

v) reklamowanie od powszechnego obowiązku obrony Radnych Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego oraz osób niezbędnych w realizacji zadań obronnych, 

5) w czasie mobilizacji i wojny: 

a) organizowanie doręczania dokumentów powołania, wezwań do wykonywania świadczeń 

oraz obwieszczeń o mobilizacji sił zbrojnych do organów gmin, 

b) rozliczanie doręczania dokumentów powołania, 

c) organizowanie i współdziałanie z oddziałami sił zbrojnych w doraźnym zaopatrzeniu, 

w czasie przemarszu, czasowego pobytu lub organizacji rejonu obrony, 

d) uzupełnianie jednostek wojskowych w wyniku poniesionych strat, 

6) do zadań Wydziału w zakresie zdrowia należy w szczególności: 

a) nadzór założycielski nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie-Koźlu, 

b) przygotowywanie materiałów do tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładu opieki 

zdrowotnej, 
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c) załatwianie interwencji i wniosków mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego 

związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia, 

d) przygotowywanie i wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok z zagranicy 

we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kędzierzynie-Koźlu na 

wnioski uprawnionych zakładów pogrzebowych, 

e) realizacja zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi w tym uaktualnianie i przekazywanie Wojewodzie Opolskiemu danych 

do „Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii”, 

f) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

oraz przepisów wykonawczych tej ustawy, 

g) prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia tj.:  promocją 

zdrowego stylu życia, profilaktyką prozdrowotną oraz zwalczaniem patologii społecznych 

w tym: uzależnień alkoholowych, narkomanii, bulimii, anoreksji i sterydów oraz 

współpraca w tym zakresie z pedagogami szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej, 

h) opracowywanie rocznego planu pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na 

terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, 

i) współpraca z podmiotami medycznymi podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

j) opracowywanie i przesłanie danych do Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego, 

k) współpraca z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Opolu, Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Opolskim Urzędem Marszałkowskim 

w zakresie ochrony zdrowia, 

l) wydawanie wniosków NFZ serii E-KUZ potwierdzających posiadanie ubezpieczenia 

zdrowotnego dla osób wyjeżdżających za granicę i zasadach ich funkcjonowania, 

m) wydawanie decyzji o przekazywaniu zwłok uczelniom wyższym do celów naukowych, 

n) realizacja szkoleń z innych działań związanych z profilaktyką prozdrowotną i promocją 

zdrowia, 

o) opracowanie i aktualizacja „Planu dystrybucji preparatów jodowych na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego”, 

p) opracowywanie i aktualizacja Powiatowego planu przygotowywania podmiotów 

leczniczych na potrzeby obronne państwa, 

q) prowadzenie spraw profilaktycznych programów zdrowotnych w JST. 

3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Staroście Powiatu. 

4.  Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy: 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 

2) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych 

informacji, 

3) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 

4) przeszkolenie pracowników Starostwa w zakresie klasyfikowania informacji niejawnych 

oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia, 

5) prowadzenie postępowań sprawdzających osób przyjmowanych do pracy w Starostwie 

w zakresie wydawania poświadczeń (upoważnień) do dostępu do informacji niejawnych, 

6) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony 

państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
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7) podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku naruszenia przepisów o ochronie 

informacji niejawnych, zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów. 

 

Wydział Zamówień Publicznych i Administracji (ZP) 
 

§28.  1. Wydziałem Zamówień Publicznych i Administracji kieruje Kierownik. 

 2. Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych i Administracji należy 

w szczególności: 

1) organizowanie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane 

oraz prowadzenie ewidencji zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym prawem, 

we współdziałaniu z kierownikami wydziałów Starostwa z wyłączeniem zamówień 

publicznych dotyczących realizacji zadań Wydziału Infrastruktury Drogowej do 

stosowania, których obliguje ustawa Prawo zamówień publicznych, 

2) sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień i przekazywanie Prezesowi 

Urzędu Zamówień Publicznych,  

3) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami starostwa, 

4) prowadzenie spraw związanych z prawidłową eksploatacją, konserwacją 

i zabezpieczeniem środków transportowych stanowiących własność Starostwa, 

5) przygotowywanie umów dotyczących realizowanych działań wydziału, 

6) prowadzenie gospodarki mieniem ruchomym Starostwa, w tym pieczęciami, środkami 

rzeczowymi oraz jego zabezpieczeniem,  

7) prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w Starostwie i ochrony budynków, 

8) rozliczanie rozmów telefonicznych, 

9) gospodarowanie mieniem Powiatu w zakresie terminowego sporządzania umów najmu, 

użyczenia, dzierżawy, naliczania kosztów eksploatacji, przeprowadzania remontów 

i inwestycji, bieżące przekazywanie materiałów w tym zakresie dla Wydziału Finansowo-

Budżetowego celem terminowego wystawiania faktur vat oraz stosowanie w tym zakresie 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

10) rozliczanie przeprowadzonych inwestycji i remontów pod katem ich prawidłowości oraz 

przygotowywanie dokumentów do celów ewidencjonowania zgodnego z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi środków trwałych w tym również dokonywanie likwidacji 

majątku trwałego oraz przedkładanie w tym zakresie stosownych dokumentów do 

Wydziału Finansowo-Budżetowego, 

11) ubezpieczanie mienia Powiatu oraz dbałość o ciągłość tych ubezpieczeń, 

12) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych dotyczących programów komputerowych 

niskowartościowych oraz ewidencji ilościowej przedmiotów niskocennych, 

13) przeprowadzanie inwentaryzacji w Starostwie, 

14) prowadzenie księgowych druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych spraw 

oraz ich zabezpieczenie, 

15) przyjmowanie, rejestrowanie i sprawdzanie faktur zgodnie z obowiązującą instrukcją 

obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, 

16) prenumerata przepisów prawnych, czasopism oraz wydawnictw fachowych, 
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17) organizowanie konserwacji i napraw urządzeń biurowych, 

18) sporządzanie sprawozdań GUS i innych niezbędnych informacji w zakresie działania 

wydziału, na żądanie uprawnionych podmiotów, 

19) utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczeń użytkowanych przez Starostwo 

oraz otoczenia zewnętrznego, 

20) dozorowanie obiektów użytkowanych przez Starostwo, 

21) wykonywanie bieżących zadań z zakresu konserwacji i napraw w pomieszczeniach 

użytkowanych przez Starostwo. 

22) organizowanie materialno-technicznych warunków pracy Starostwa, 

23) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie, 

24) w zakresie transportu: 

a) ewidencjonowanie czasu pracy kierowców, 

b) utrzymanie sprawności pojazdów, 

c) rozliczanie pojazdów. 

 

Wydział Infrastruktury Drogowej (ID) 
 

§29. 1. Wydziałem Infrastruktury Drogowej kieruje Kierownik. 

2.Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności: 

1) pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg powiatowych 

w szczególności jezdni i chodników, 

2) systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych, drogowych obiektów 

mostowych, 

3) przygotowanie planów rzeczowo - finansowych utrzymania, remontów dróg  

i drogowych obiektów mostowych, modernizacji przepustów, rowów, chodników, poboczy, 

4) nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robot 

utrzymaniowych i remontowych, 

5) prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontu dróg 

i drogowych obiektów mostowych, 

6) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym utrzymaniu 

dróg, 

7) współdziałanie przy przygotowaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg 

oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie w sprawie wydawania i kontroli 

realizacji decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, 

8) wydawanie decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym, 

9) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat, 

10) wydawanie decyzji administracyjnych podczas budowy zjazdu, 

11) opiniowanie spraw i zagadnień w zakresie obcych urządzeń w pasie drogowym, 

12) opiniowanie danych do korzystania z dróg w sposób szczególny, organizacji ruchu  

w czasie imprez i świąt, opiniowanie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

13) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, 

14) przeprowadzanie okresowej kontroli przeglądów pasa drogowego w tym stanu 

technicznego przepustów, chodników, rowów, poboczy, 
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15) przygotowanie danych wyjściowych do projektów inwestycyjnych w zakresie budowy, 

remontu i modernizacji przepustów, rowów, poboczy i chodników z przygotowaniem 

warunków zamówień publicznych na powyższe zadania, 

16) prowadzenia nadzoru i odbioru robót nad zleconymi robotami związanymi  

z utrzymaniem, budową, remontem i modernizacją: dróg, mostów oraz przepustów, rowów, 

poboczy i chodników, 

17) wnioskowanie o wprowadzanie ograniczeń bądź o zamykanie obiektów, gdy wymaga tego 

stan techniczny, 

18) współdziałanie w przygotowaniu i opracowaniu projektów w ramach funduszy 

pomocniczych, 

19) prowadzenie spraw o odszkodowania w pasie drogowym, 

20) prowadzenie obsługi techniczno - eksploatacyjnej parkometrów, kontrola uiszczania opłat, 

21) wnioskowanie o zlecanie opracowań dokumentacji projektowych w związku z realizacją 

zadań inwestycyjnych i remontowych, 

22) współdziałanie przy przygotowaniu zestawień i wszelkich danych niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowań przetargowych, 

23) współdziałanie przy ustalaniu źródeł zaopatrzenia dla zakupów realizowanych w ramach 

zakresu działania Wydziału bez stosowania ustawy Prawa Zamówień Publicznych, 

24) gromadzenie, przechowywanie i analiza informacji nt. zieleni w pasie drogowym, 

25) wykonanie przeglądów stanu sanitarnego oraz technicznego zieleni w pasie drogowym, 

nadzór nad realizacją wniosków i zleceń z przeglądów stanu technicznego zieleni oraz nad 

planowanym pielęgnowaniem drzew, 

26) utrzymanie sprawności pojazdów służbowych będących w dyspozycji wydziału, 

27) załatwianie w imieniu zarządcy dróg powiatowych spraw określonych w ustawie o drogach 

publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

 

Zespół ds. Prawnych (RP) 
 

§30. 1. Zespół ds. Prawnych podlega bezpośrednio Staroście. 

2. Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw: 

1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu, 

Starosty i opiniowanie ich pod względem prawnym, 

2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Powiatu, Zarządu, 

Starosty i Wydziałów Starostwa, 

3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, 

opiniowanie projektów tych umów i porozumień, 

4) wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania Rady Powiatu, 

Zarządu oraz Starosty, 

5) prowadzenie spraw sądowych cywilnych i administracyjnych, w których stroną jest Powiat 

lub Skarb Państwa, 

6) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu i Skarbu Państwa, 

7) prowadzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek Wydziału Finansowo- 

Budżetowego, 
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8) współpraca przy wykonywaniu zadań wynikających z przepisów o stowarzyszeniach 

i fundacjach, 

9) innych określonych w umowie, 

10) udział w posiedzeniach Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz według potrzeby 

na posiedzeniach Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, 

11) prowadzenie rejestru opinii prawnych, 

12) obsługa kancelaryjna spraw prawnych Starostwa, w tym zakładanie i prowadzenie teczek 

akt sądowych i sądowo-egzekucyjnych, prowadzenie repetytorium spraw sądowych 

i innych rejestrów, 

13) udzielanie niezbędnych informacji o przepisach prawnych Kierownikom Starostwa. 

 

Zespół ds. Kadr i Płac (KP) 
 

§31. 1. Zespół ds. Kadr i Płac podlega bezpośrednio Staroście Powiatu. 

2. Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw: 

1) prowadzenie akt osobowych i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania 

i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń 

pracowników Starostwa, 

2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie 

akt osobowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, 

3) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa, 

4) prowadzenie dokumentacji płacowej, 

5) sporządzanie list płac dot. wynagrodzeń i innych należności wypłacanych przez Starostwo, 

6) naliczanie comiesięcznych diet Radnych Powiatu za pracę w Radzie – sporządzanie listy 

wypłat, 

7) naliczanie, pobieranie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 

oraz składek na ubezpieczenie społeczne, dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi uprawnionymi podmiotami, 

8) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, 

9) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, 

10) opracowywanie regulaminu pracy, 

11) opracowywanie okresowych analiz i informacji z realizacji zatrudnienia i funduszu 

wynagrodzeń, 

12) kontrola dyscypliny pracy, 

13) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem 

absencji chorobowej, urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, okolicznościowych i innych 

usprawiedliwionych nieobecności, 

14) prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniów szkół średnich i studentów, 

15) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem bezrobotnych w celu odbycia stażu  

w Starostwie, 

16) przyjmowanie oświadczeń majątkowych kierowników podległych jednostek  

i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty,  

17) przekazywanie oświadczeń majątkowych właściwym Urzędom Skarbowym, 

18) przygotowywanie dla Starosty informacji o osobach wskazanych w punkcie 16, które nie 
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złożyły oświadczeń majątkowych lub złożyły je po terminie, stwierdzonych w nich 

nieprawidłowościach oraz podjętych w związku z tym działaniach, 

19) przeprowadzanie naborów na stanowiska urzędnicze w Starostwie oraz na kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych, 

20) koordynowanie i monitorowanie spraw związanych z okresowym ocenianiem 

pracowników oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,  

21) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z organizowaniem służby 

przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku 

urzędniczym, 

22) prowadzenie spraw dotyczących szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego 

pracowników Starostwa, 

23) organizowanie badań profilaktycznych pracowników Starostwa, 

24) prowadzenie dokumentacji związanej z delegacjami służbowymi pracowników Starostwa, 

25) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 

26) opracowywanie w zakresie działania Zespołu ds. Kadr i Płac projektów upoważnień  

i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty, w tym do wydawania decyzji 

administracyjnych oraz prowadzenie rejestru wszystkich upoważnień wydawanych przez 

Starostę. 

 

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AK) 
 

§32. 1.  Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli podlega bezpośrednio Staroście. Zespół 

tworzą dwa samodzielne stanowiska: Audytor Wewnętrzny oraz Główny Specjalista 

ds. Kontroli Wewnętrznej. Zespół zapewnia organizacyjną odrębność wykonywania zadań 

określonych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Audytem i kontrolą objęte są wszystkie Wydziały, Zespoły, samodzielne stanowiska 

Starostwa oraz jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane.  

3. Do zadań Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy w szczególności: 

1) w zakresie audytu wewnętrznego: 

a) przygotowywanie w porozumieniu ze Starostą Powiatu, rocznego planu audytu 

wewnętrznego opartego na przeprowadzonej analizie ryzyka, w terminie wynikającym  

z przepisów prawa, 

b) prowadzenie na podstawie zatwierdzonego planu, audytu wewnętrznego zapewniającego, 

objęcie swoim zakresem ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli 

zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania jednostką, a w szczególności: 

 przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli oraz wiarygodności i rzetelności 

informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych, 

 ocena procedur i praktyk sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji 

finansowej, 

 ocena przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, 

strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy, 

 ocena zabezpieczenia mienia, 

 ocena efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki, 
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 przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki  

z planowanymi wynikami i celami, 

 ocena dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu 

lub kontroli, 

c) przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach, audytu poza rocznym planem audytu, 

d) przeprowadzanie czynności sprawdzających dla oceny działań podjętych w celu realizacji 

zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, 

e) wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania 

Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, 

f) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego oraz pozostałej dokumentacji 

audytu wewnętrznego, 

g) opracowywanie oraz przedstawianie Staroście Powiatu sprawozdania z wykonania planu 

audytu wewnętrznego za rok poprzedni w terminie wynikającym z przepisów prawa, 

h) opracowywanie ocen przebiegu i skuteczności kontroli przeprowadzanych przez Wydziały 

Starostwa, Zespoły oraz samodzielne stanowiska na podstawie przedłożonych sprawozdań, 

i) współdziałanie z zewnętrznymi organami kontroli,  

2)  w zakresie kontroli wewnętrznej: 

a)  przeprowadzanie kontroli zarządczej, stanowiącej ogół działań zapewniających realizację 

celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, 

b) opracowanie rocznego Planu Kontroli w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka, 

w porozumieniu ze Starostą i przy współudziale kierownictwa jednostki, Dyrektorów 

jednostek podległych i nadzorowanych przez Powiat oraz Kierowników Wydziałów 

Starostwa, Zespołów i samodzielnych stanowisk, 

c) przeprowadzanie doraźnych, problemowych i kompleksowych kontroli w Wydziałach 

Starostwa, Zespołach i samodzielnych stanowiskach oraz w podległych i nadzorowanych 

jednostkach organizacyjnych Powiatu, zgodnie z zatwierdzonym rocznym Planem 

Kontroli,   

d) przeprowadzanie kontroli sprawdzających w kontrolowanych uprzednio obszarach w celu 

weryfikacji prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych, 

e) przeprowadzanie kontroli pozaplanowych, zleconych przez Starostę, 

f) sprawowanie ogólnego nadzoru nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej w Wydziałach Starostwa, Zespołach i na 

samodzielnych stanowiskach, 

g) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w powiatowych jednostkach 

organizacyjnych, w zakresie zapewnienia przestrzegania procedur kontroli zarządczej 

oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych 

i dokonywania wydatków, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych 

oraz innymi przepisami prawa, 

h) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania 

i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania 

wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu 

środków publicznych, 

i) przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowych, 
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j) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, obejmujących wyniki kontroli, 

w tym źródła i przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości,  

k) sporządzanie wystąpień pokontrolnych, zawierających wnioski i rekomendacje  

z przeprowadzonych kontroli, zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 

i usprawnienia funkcjonowania badanej działalności, 

l) przygotowywanie niezbędnych dokumentów, zawiadomień i wniosków w sprawie 

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w zakresie przeprowadzanych kontroli, 

m) sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej, 

n) sprawowanie funkcji koordynacyjnej kontroli wykonywanych przez Wydziały Starostwa, 

Zespoły i samodzielne stanowiska poprzez sporządzanie zbiorczych planów kontroli 

Starostwa, na podstawie przedłożonych przez Kierowników Wydziałów, Zespoły 

i samodzielne stanowiska rocznych planów kontroli, 

o) współdziałanie z zewnętrznymi organami kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) 
 

§33. 1. Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności kieruje Przewodniczący 

Zespołu, który podlega bezpośrednio Staroście Powiatu. 

2. Przewodniczącego Zespołu powołuje i odwołuje Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. 

3. W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:  

1) Członkowie Zespołu:  

a) przewodniczący,  

b) sekretarz,  

c) specjaliści działający w ramach składów orzekających:  

 przewodniczący składów orzekających – lekarze,  

 psycholodzy,  

 pedagodzy,  

 doradcy zawodowi,  

 pracownicy socjalni. 

2) Obsługa administracyjna. 

4. Członków Zespołu wymienionych w § 33 ust 3 powołuje i odwołuje Starosta na wniosek 

Przewodniczącego Zespołu. 

5. Przewodniczący Zespołu spośród członków, o których mowa w § 33 ust 3 wyznacza skład 

orzekający, w tym przewodniczącego składu orzekającego.  

6. Zespół realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wydanych na jej 

podstawie przepisów wykonawczych oraz innych aktów prawnych. 

7. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu 

niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, o których mowa w art. 5a 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, 
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2) przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji o niepełnosprawności oraz stopniu 

niepełnosprawności, 

3) udzielanie informacji o zasadach rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń 

oraz legitymacji, 

4) udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach wynikających z orzeczenia, 

5) przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej, 

6) sporządzanie informacji o ilości wydanych ocen przez specjalistów na potrzeby płacowe, 

7) sporządzanie analiz i sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych związanych 

z działalnością Zespołu, 

8) wydawanie orzeczeń wydanych przez składy orzekające Zespołu, 

9) wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, 

10) przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień o terminie posiedzenia składu orzekającego 

dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

i niepełnosprawności, 

11) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi 

instytucjami w sprawach związanych z funkcjonowaniem Zespołu, 

12) zakładanie i opisywanie teczek z dokumentacją osobowo-medyczną, 

13) prowadzenie rejestrów dokumentujących pracę Zespołu,  

14) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania 

o Niepełnosprawności,  

15) merytoryczno-techniczne organizowanie składów orzekających, 

16) sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających,  

17) przygotowanie i wydawanie kart parkingowych, 

18) przyjmowanie odwołań od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

lub niepełnosprawności oraz przekazywanie odwołań do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności,  

19) prowadzenie archiwum Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

 

Rzecznik Prasowy (RZ) 
 

§34. 1. Rzecznik Prasowy podlega bezpośrednio Staroście Powiatu. 

2. Do podstawowych zadań Rzecznika Prasowego należy w szczególności: 

1) współpraca z mediami w zakresie pozyskiwania informacji o działalności Starostwa, 

2) organizacja spotkań kierownictwa urzędu z przedstawicielami mediów, konferencje 

prasowe, 

3) promocja medialna wszystkich jednostek podlegających Starostwu, np. szkół 

ponadpodstawowych, SP ZOZ, 

4) sporządzanie informacji z bieżących wydarzeń i przesyłanie ich do redakcji lokalnych, 

wojewódzkich oraz krajowych mediów, 

5) przygotowywanie i obróbka zdjęć, filmów oraz dźwięków na potrzeby Starostwa 

i mediów, 

6) obsługa portali społecznościowych Starostwa, 

7) analiza materiałów medialnych dotyczących Starostwa, 

8) przygotowywanie kalendarza wydarzeń Starostwa, 
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9) prowadzenie, promocja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych Starostwa, 

10) przygotowywanie materiałów medialnych w prasie, radio i telewizji, 

11) wprowadzanie nowych rozwiązań medialnych poszerzających zakres odbiorców 

informacji, 

12) zamieszczanie relacji na stronie internetowej Starostwa, 

13) bieżąca współpraca z mediami w zakresie wszelkich wydarzeń organizowanych przez 

poszczególne redakcje, plebiscyty, konkursy samorządowe, 

14) utrwalanie pozytywnego wizerunku Powiatu w mediach, 

15) reprezentowanie Starostwa w środkach masowego przekazu, reagowanie na krytykę 

medialną, 

16) opracowanie media – planu, 

17) obsługa Rady w zakresie informacyjnym, fotograficznym i dźwiękowym, 

18) archiwizacja materiałów informacyjnych dotyczących Powiatu, 

19) zarządzanie informacjami w warunkach kryzysowych, 

20) udzielanie odpowiedzi mediom w trybie dostępu do informacji publicznej, 

21) obsługa delegacji krajowych i zagranicznych podejmowanych przez urząd w zakresie 

informacyjnym, 

22) komentowanie bieżących działań urzędu w mediach. 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK) 
 

§35.1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów podlega bezpośrednio Staroście. 

2. Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności: 

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa oraz udzielanie informacji prawnych 

w zakresie ochrony ich interesów, 

2) występowanie do przedsiębiorców i podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów 

i praw konsumentów, 

3) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów, 

4) współdziałanie z Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami 

Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie 

ochrony konsumentów, 

5) składanie wniosków w sprawie stosowania i zmiany przepisów prawa miejscowego 

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

 

Powiatowy Konserwator Zabytków (KZ) 
 

§36.1. Powiatowy Konserwator Zabytków podlega bezpośrednio Staroście Powiatu.  

2. Do zadań pracownika, zatrudnionego na stanowisku ds. ochrony zabytków należy 

prowadzenie następujących spraw należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Opolu: 

1) z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2187; 2018 r. poz. 10), zwanej dalej „ustawą”: 

a) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów 
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urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie 

do rejestru (art. 36 ust 1. pkt 1 ustawy), 

b) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru: urządzeń 

technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b  

i 16custawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 (art. 36 

ust. 1 pkt. 10 ustawy), 

c) wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 ustawy 

działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku 

wpisanego do rejestru z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów 

z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem 

albo formą zaprojektowanej zieleni (art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy), 

d) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub 

 w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych 

znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru,  

z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru, przy czym wyłączenie to nie 

odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2  

w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy), 

e) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub 

uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności albo nakładającej 

obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie 

wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku albo nakładającej 

obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, 

prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami 

określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności, albo decyzji 

zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do 

zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do 

kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 44 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 

pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 

f) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub 

uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującej 

do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym 

terminie, w przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu 

wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, 

roboty budowlane, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie 

wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych 

na mocy ppkt b) i c) (art. 45 ust. 1 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz art. 

36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 

g) wznawianie postępowań w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmiana lub cofanie 

pozwoleń w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych 

działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące 

doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku, za wyjątkiem decyzji odnoszących 

się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi 

się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 47 ust. 1 ustawy w związku z art. 

36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 
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h) wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki 

uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru (art. 46 ust. 1 ustawy), 

i) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, 

zniszczeniu, zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku (art. 28 ust 1 pkt 1 i 2) 

j) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych  

o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do OWKZ 

(art. 28 ust 1 pkt 3), 

k) przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach 

dotyczących stanu prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust 1 pkt 

4 ustawy) 

l) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub  

w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu innych działań 

przy zabytku wpisanym do rejestru, podejmowanych bez zachowania przepisów art. 36 ust. 

1 pkt 10 i 11 (art. 43 ust. 1 pkt 4 w części odnoszącej się do 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 

m) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ,  

z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 38 i art. 39 ustawy), 

n) wydawanie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku, w formie pisemnej, zaleceń 

konserwatorskich, a także dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym 

zabytku, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków (art. 27 

ustawy), 

2) z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332): 

a) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz 

obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków  

(art. 39 ust. 3), 

b) uzgadnianie decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego wydawanej na podstawie art. 

67 ust. 1 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do 

rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust 3), 

3) z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1073): 

a) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  

w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 

4 pkt 2 ustawy), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

b) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których 

mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, 

4) z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 r., poz. 

1785): 

a) wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do 

rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 217 KPA), 

5) z ustawy z dnia 25 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015., poz. 397): 

a) przyjmowanie zawiadomień Starosty w przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona 

stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (art. 22) 
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b) dokonywanie oględzin rzeczy znalezionej, o której mowa w art. 22 ustawy oraz zasięganie 

opinii właściwych podmiotów (art. 23 ust. 1-3), 

6) z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142): 

a) wydawanie decyzji na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części 

wpisanej do rejestru zabytków, niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną 

formą zaprojektowanej zieleni, łącznie z przyjmowaniem zgłoszeń osób fizycznych na 

usunięcie drzew lub krzewów (art. 83a ust. 1 w związku z art. 83f ust. 4), 

7) uzgadnianie prac remontowych i innych działań (w tym modernizacji) w zakresie bryły  

i elewacji oraz zmian funkcji obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji zabytków 

lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Powiatu, 

8) ponadto w zakresie obowiązków inspektora ds. ochrony zabytków pozostają zadania własne 

Starosty wynikające z zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz zadania inne tj.: 

a) umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, w uzgodnieniu  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, znaku informującego, że zabytek ten podlega 

ochronie (art. 12 ust. 1 ustawy), 

b) podejmowanie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czynności 

zmierzających do zabezpieczenia zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do 

czasu usunięcia zagrożenia lub wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub gminy 

właściwej ze względu na miejsce położenia tego zabytku w razie braku możliwości 

usunięcia istniejącego dla zabytku zagrożenia (art. 50 ust. 3 i 4 ustawy), 

c) ustanawianie i odwoływanie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

społecznych opiekunów zabytków (art. 103 ustawy) oraz wydawanie legitymacji oraz 

zaświadczeń społecznego opiekuna zabytków (art. 105 ustawy), 

d) koordynowanie i aktualizowanie powiatowego programu ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (art. 88 ustawy), 

e) koordynacja realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy), 

f) wydawanie wytycznych do decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

g) gromadzenie i udostępnianie materiałów ikonograficznych, kartograficznych, literatury itp. 

związanych z zasobem kulturowym Powiatu, 

h) konsultacje planowanych prac przy zabytkach i na terenach objętych ochroną 

konserwatorską, inspekcje i oględziny terenowe. 

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 
 

§37. 1. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Staroście Powiatu. 

2. Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad 

ochrony danych osobowych, w szczególności: 

1) informuje administratora podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 

rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie, 

2) monitoruje przestrzeganie rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych 

oraz polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem 
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informatycznym, podejmuje działania zwiększające świadomość, organizuje szkolenia 

personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, 

3) udziela na żądanie zaleceń, co do skutków dla ochrony danych oraz monitoruje jej 

wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia, 

4) współpracuje z organem nadzorczym, 

5) pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa 

w art.36 rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzi konsultacje we 

wszelkich innych sprawach, 

6) prowadzi oraz aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych 

osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych osobowych, 

7) prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych  

oraz pozostałą dokumentację z zakresu ochrony danych, 

8) podejmuje odpowiednie działania w wypadku naruszenia systemu ochrony danych 

osobowych, 

9) prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 ust 5 

rozporządzenia, 

10) prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.30 ust 1 

rozporządzenia, 

11) dokonuje sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z rozporządzeniem 

oraz polityką bezpieczeństwa informacji i instrukcją zarządzania systemem 

informatycznym i innymi przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie  

z przedłożonym ADO corocznym planem sprawdzeń oraz sporządza ze sprawdzenia 

stosowne sprawozdania, które przedkłada ADO do zapoznania i wdrożenia środków 

naprawczych, 

12) nadzoruje udostępnianie danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, 

13) prowadzi rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Inspektor ds. BHP (BHP) 
 

§38. 1. Do zadań Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy: 

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, 

wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 

3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć 

technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia 

i zdrowia pracowników oraz poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy 

oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań 
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techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego 

części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji, 

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych 

obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy 

urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy 

i bezpieczeństwo pracowników, 

7) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na 

stanowiskach pracy, 

8) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych 

zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

9) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na 

poszczególnych stanowiskach pracy, 

10) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu 

wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków 

oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, 

11) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 

wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, 

a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy, 

12) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

13) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, 

14) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których 

występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe 

oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

15) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności  

w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo 

zatrudnionych pracowników, 

16) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do 

dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania 

tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub 

warunkami, 

17) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich 

pracowników, 

18) uczestniczenie w pracach powołanej przez pracodawcę komisji bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką 
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bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym 

i wypadkom przy pracy, 

19) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 

 

ROZDZIAŁ V 

Organizacja działalności kontrolnej 
 

§39. 1. Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie adekwatnego, skutecznego 

i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Starostwie odpowiedzialny jest Starosta. 

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa 

i procedurami wewnętrznymi. 

3. Sposób organizacji i zasad wykonywania kontroli zarządczej określa regulamin ustanowiony 

przez Starostę w drodze odrębnego zarządzenia. Kontrolę zarządczą w Starostwie zapewnia 

Starosta. 

1) Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Sekretarz Powiatu. 

2) Kontrola zarządcza podlega ocenie Audytora Wewnętrznego. 

§40. Celem kontroli jest: 

1. Zapewnienie Zarządowi i Staroście informacji niezbędnych do efektywnego kierowania 

sprawami Powiatu i Starostwa oraz podejmowania prawidłowych decyzji, 

2. Ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności 

stosowanych środków, 

3. Doskonalenie metod pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. 

 

§41. 1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną. 

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują kierownicy właściwych 

komórek organizacyjnych, ich zastępcy oraz pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli. 

3. Zakres zadań kontrolnych pracowników komórek organizacyjnych, określają szczegółowe 

zakresy czynności. 

 

§42. Kontrolę wewnętrzną wykonują: 

1. Audytor Wewnętrzny i Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej - w zakresie zgodności 

z prawem, w sprawach organizacji i funkcjonowania oraz w zakresie spraw finansowych 

i zadań powierzonych, 

2. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie 

informacji niejawnych, 

3. Inspektor ds. BHP – w zakresie przestrzegania przepisów BHP, 

4. Kierownicy w podległych sobie komórkach organizacyjnych, 

5. Pracownicy Starostwa – w zakresie samokontroli. 

 

§43.1.Kontrolę zewnętrzną sprawują komórki organizacyjne według swojej właściwości 



53 
 

rzeczowej: 

1) w zakresie uchwał w jednostkach zobowiązanych do ich realizacji, 

2) w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Powiatowi, 

3) w jednostkach, w których obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika z przepisów prawa. 

2. Ustalenia kontroli zewnętrznej zapisuje się w protokole lub notatce, które powinny 

zawierać informacje stanowiące podstawę do oceny działalności kontrolowanej jednostki. 

3. Protokół kontroli podpisują osoby kontrolujące jednostkę kontrolowaną, kierownik 

jednostki oraz główny księgowy, jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowe. 

 

§44. 1. Osoby przeprowadzające kontrolę odpowiedzialne są za właściwe przygotowanie 

i przeprowadzenie kontroli. 

2. Osoby podlegające kontroli zobowiązane są do zastosowania się i wykorzystania wyników 

kontroli. 

3. O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Starosta. 

 

§45. 1. Komórki organizacyjne Starostwa w ramach prowadzonej kontroli opracowują 

i przedkładają Głównemu Specjaliście ds. Kontroli Wewnętrznej roczne plany kontroli. 

2. Sprawozdania z kontroli przedkłada się Audytorowi Wewnętrznemu celem ich oceny. 

3. Zbiorcze plany kontroli i zbiorcze sprawozdania z kontroli zatwierdza Starosta. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych Zarządu i Starosty 
 

§46. 1. Zarząd na podstawie upoważnień ustawowych podejmuje:  

1) uchwały, 

2) przepisy porządkowe podlegające zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady, 

3) decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

2. Starosta wydaje: 

1) zarządzenia – wydane na podstawie upoważnień zawartych w aktach prawnych, niniejszym 

Regulaminie oraz porządkujące sprawy organizacyjne Powiatu, 

2) obwieszczenia – wykonawcze w odniesieniu do uchwał Rady, 

3) pisma ogólne – o charakterze instrukcyjnym, regulujące tok pracy, 

4) decyzje i postanowienia - w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

§47. 1. Projekty aktów prawnych winny być przygotowane zgodnie z powszechnie 

stosowanymi zasadami techniki prawodawczej. 

2. Redakcja projektów aktów prawnych winna być jasna, zwięzła i poprawna pod względem 

językowym i powszechnie zrozumiała. 

3. Akt prawny składa się z tytułu, treści i uzasadnienia. 

4. Tytuł aktu prawnego zawiera następujące części: 

1) oznaczenie rodzaju aktu, 
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2) numer aktu, 

4) oznaczenie organu podejmującego akt, 

5) datę aktu, 

6) określenie przedmiotu aktu. 

5. W treści aktu należy: 

1) określić podstawę prawną z powołaniem się na konkretne przepisy upoważniające organ do 

określonego działania i dokładnie wskazać źródło publikacji, 

2) podać zwięźle istotne postanowienia aktu ujęte w paragrafy, ustępy, punkty i litery, 

3) wskazać termin realizacji, 

4) określić podmioty odpowiedzialne za wykonanie lub nadzorujące realizację aktu, 

5) określić sposób wejścia w życie aktu, 

6) podać pełne tytuły aktów, które tracą moc, 

7) umieścić klauzulę o ogłoszeniu w przypadku, jeżeli przewidują to przepisy. 

 

§48. 1. Projekty aktów prawnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym 

wydziały Starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne. 

2. Projekty uzgodnione i zaparafowane pod względem merytorycznym przez kierownika 

komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej oraz jeżeli wywołują skutki finansowe 

sprawdzone pod względem finansowym przez Skarbnika, przekazuje się do Radców Prawnych 

celem zaopiniowania pod względem formalnoprawnym. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień, dokumenty zwraca się projektodawcy w celu usunięcia 

wad. Poprawione projekty podlegają ponownemu opiniowaniu. 

4. Prawidłowo sporządzone projekty aktów prawnych wnoszą do porządku posiedzenia 

Zarządu kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa. 

5. Akty prawne – po ich podpisaniu – podlegają ewidencji w rejestrach prowadzonych przez 

Wydział Organizacyjny. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Zasady podpisywania pism 
 

§49. l. Do podpisu Starosty zastrzeżone są: 

1) pisma w sprawach należących do kompetencji Starosty na podstawie przepisów prawa, 

2) wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych, 

3) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli, 

4) decyzje w sprawach kadrowych pracowników Starostwa, 

5) listy intencyjne, listy gratulacyjne, 

6) pisma i dokumenty w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do Jego 

podpisu, 

7) korespondencja kierowana do: 

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

i senatorów, 

b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, 
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c) Ministrów oraz Kierowników urzędów centralnych, 

d) Wojewodów, 

e) Marszałków Województwa i Przewodniczących Sejmików Województw, 

f) Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów, 

g) Instytucji i jednostek administracji publicznej, 

h) odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców dotyczące działalności Starostwa 

oraz jego pracowników, 

i) pisma oznaczone klauzulą niejawności. 

2. W czasie nieobecności Starosty, dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Wicestarosta. 

 

§50. 1. Kierownicy oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska: 

1) aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Starosty, 

2) podpisują pisma w sprawach niezastrzeżonych dla Starosty, należących do zakresu 

działania komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy, 

3) podpisują wnioski dotyczące urlopów pracowników. 

2. Wicestarosta, kierownicy oraz pracownicy podpisują, na podstawie upoważnienia Starosty, 

decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 

3. Cofnięcie upoważnienia następuje na piśmie. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Organizacja narad i spotkań 
 

§51. W celu sprawnego i efektywnego działania Starostwa, w tym przepływu informacji, 

organizuje się: 

1. według potrzeby spotkania kierownictwa Starostwa, 

2. według potrzeby narady Starosty z Kierownikami oraz Dyrektorami jednostek 

organizacyjnych Powiatu. 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 
 

§52. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy 

i pracowników określa „Regulamin pracy” ustanowiony przez Starostę w drodze odrębnego 

zarządzenia. 

 

§53. 1. Ogólne zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie oraz zasady 

klasyfikowania akt powstających w wyniku działalności Starostwa, kategorie archiwalne 

i okresy ich przechowywania regulują powszechnie obowiązujące przepisy. 

2. Zasady obiegu korespondencji w urzędzie określa odrębne Zarządzenie Starosty. 

3. Zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie reguluje instrukcja 

wprowadzona odrębnym zarządzeniem Starosty. 

4. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi regulują odrębne przepisy. 
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5. Zasady postępowania w sprawach skarg i wniosków określa Zarządzenie Starosty. 

§54. Obsługa prawna Starostwa może być wykonywana na podstawie umowy cywilno-

prawnej. 

 

§55. Kierownicy zobowiązani są do zapoznania podległych pracowników z niniejszym 

regulaminem. 

 

§56. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu następują w trybie i na zasadach właściwych 

dla jego uchwalenia. 

 

 


