
UCHWAŁA   NR  96/411/2020 

ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO  

z dnia 09 grudnia 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 59/260/2020 z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. w § 22 ust. 2 pkt 3 uchyla się lit. c, 

2. w § 22 ust. 2 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„W zakresie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 m.: 

Realizacja zadań związanych z rejestracją i wydaniem dokumentu rejestracyjnego, zmianą 

danych w rejestrze i wydaniem dokumentu rejestracyjnego, wydaniem wtórnika dokumentu 

rejestracyjnego, wydaniem odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 m.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

            Zarząd:        Podpisy: 

1. Małgorzata Tudaj                                                           -------- 

2. Józef Gisman                                                                  podpis 

3. Paweł Masełko                                                               podpis 

4. Stanisław Węgrzyn                                                       podpis 

5. Marian Wojciechowski                                                podpis 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 96/411/2020 

ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO  

z dnia 09 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U.2020.920 t.j. z dnia 2020.05.25) do zadań zarządu powiatu należy uchwalanie 

regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. Kierownik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

w związku z rozpoczęciem przez Starostę Powiatu realizacji zadań określonych w ustawie 

z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 

do 24 m., zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie zapisów w regulaminie organizacyjnym 

Starostwa. Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały w zaproponowanym 

brzmieniu.                                                                                        

 

                                                                                                                    SEKRETARZ       POWIATU 

                                                                                                                              Beata Malajka 

 


