
UCHWAŁA   NR   121/492/2021 

ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO  

                                                 z dnia 16 czerwca 2021 roku 

 

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.2020.920 t.j. z dnia 2020.05.25) 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 5 marca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

zmienionego Uchwałą Nr 96/411/2020 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  

9 grudnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr 104/449/2021 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z dnia 11 lutego 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 18 ust. 3 dodaje się pkt 7) w brzmieniu: 

„7) W zakresie spraw związanych z zapewnieniem dostępności: 

a) dokonywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych 

wymagań obiektów Starostwa w zakresie ich dostępności, 

b) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług 

świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, 

c) monitorowanie działalności Starostwa w zakresie zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami oraz prowadzenie działań promujących dostępność, 

d) przygotowywanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie 

minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 

6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom z szczególnymi 

potrzebami, 

e) opracowywanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

f) przedstawianie Staroście bieżących informacji o podejmowanych działaniach  

z zakresu realizowanych zadań.” 

 

2. W § 22 ust. 2 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„W zakresie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków: 



Realizacja czynności związanych z wprowadzaniem danych i informacji do centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2  

pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret pierwsze ustawy.” 

 

3. § 31 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„naliczanie, pobieranie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek 

na ubezpieczenie społeczne oraz składek na pracownicze plany kapitałowe [PPK], 

dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 

instytucją finansową prowadzącą i zarządzającą PPK w Starostwie oraz innymi 

uprawnionymi podmiotami”; 

 

W § 31 ust. 2 dodaje się pkt 27 w brzmieniu: 

„prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą techniczno-organizacyjną oraz 

finansową PPK”. 

 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd:        Podpisy: 

1. Paweł Masełko    podpis 

2. Józef Gisman     podpis 

3. Bożena Łotecka    podpis 

4. Stanisław Węgrzyn    podpis 

5. Marian Wojciechowski   podpis 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 121/492/2021 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 16 czerwca 2021 roku 

 

 

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.  

Kierownicy komórek organizacyjnych zgłosili potrzebę dokonania zmian w regulaminie 

organizacyjnym w związku z przyjęciem do realizacji nowych zadań. Zadania realizowane 

przez Wydział Organizacyjny uzupełniono o zapisy dotyczące zapewnienia dostępności; 

zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uzupełniono 

o zadania związane z zapewnieniem termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji 

emisyjności budynków; zadania realizowane przez Zespół ds. Kadr i Płac uzupełniono  

o zadania związane z obsługą pracowniczych planów kapitałowych. 

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

  

 

SEKRETARZ POWIATU 

        Beata Malajka 


