
Uchwała nr VIII / 73 / 2003

Rady Powiatu w Chełmnie

z dnia 17 września 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr VII/24/1999 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 maja 1999 

roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie stanowiącym załącznik do 

Uchwały Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r.  w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz w Uchwałach:

Nr XI/50/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 r.,

Nr XV/63/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 9 marca 2000 r.,

Nr XXII/97/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z 29 grudnia 2000 r.,

Nr XXVIII/152/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 20 czerwca 2001 r.,

Nr XXIX/161/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r.,

Nr XL/250/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 września 2002 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Uchwały Nr XXIX/157/2001 r. Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego z późniejszymi zmianami.

2. W § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6.  Ustawy z  dnia  26  listopada  1998 r.  o  finansach  publicznych /Dz.  U.  Nr  155 poz.  1014 z 

późniejszymi zmianami/".

3. W § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

" 4. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego 

chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej".

4. W § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

" 5. Czynności kancelaryjne i biurowe reguluje instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu".

5. W § 6 ust. 1 wykreśla się słowo "referaty".



6. W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. W wydziałach mogą być tworzone zespoły lub komórki równorzędne, stanowiące wewnętrzne 

komórki organizacyjne wydziałów". Dotychczasowy ust. 2 otrzymuje nr 3, ust 3 otrzymuje nr 4, 

ust. 4 otrzymuje nr 5.

7. W § 7 ust. 5 słowo "Referat" zastępuje się słowem "Wydział".

8. W § 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Zespół Radców Prawnych - RP".

9. W § 7 dodaje się ust 8 w brzmieniu:

"8. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - PIN"

10. W § § 8, 18, 23, 25, 27, 29, 32 słowa "Kierownicy" zastępuje się słowami "Naczelnicy".

11. W § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Funkcję Naczelników mogą pełnić: Sekretarz, Skarbnik, Geodeta Powiatowy".

12. W § 8 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

"5. Pracą Wydziału Organizacyjnego kieruje Sekretarz".

13. W § 8 dodaje się ust.6 w brzmieniu:

"6. Pracą Wydziału Finansowego kieruje Skarbnik".

14. W § 8 dodaje się ust.7 w brzmieniu:

"7.  Pracą  Wydziału  Geodezji,  Kartografii  i  Gospodarki  Nieruchomościami  kieruje  Geodeta 

Powiatowy".

15. W § 8 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Pracę Zespołu Radców Prawnych koordynuje radca prawny - Koordynator".

16. W § 8 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10.  Schemat  struktury  organizacyjnej  Starostwa  przedstawia  załącznik  do  niniejszego 

Regulaminu".

17. W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organizowanie i kierowanie pracą Starostwa".

18. W § 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami realizującymi zadania zbieżne 

z zadaniami powiatu".

19. W § 9 dodaje się ust 8 w brzmieniu:

"8. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu".

20. § 10 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zadań wicestarosty należy wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez 

Starostę, w tym:

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:



- Wydziałem Administracji Architektoniczno- Budowlanej i Inwestycji,

- Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,

- Powiatowym Zarządem Dróg w Chełmnie,

- Domem Dziecka w Chełmnie,

- Domem Pomocy Społecznej w Mgoszczu,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,

- oraz współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Chełmnie.

2) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu,

3) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami realizującymi zadania zbieżne z 

zadaniami powiatu".

2.  W  czasie  nieobecności  Starosty  lub  niemożności  wykonywania  swojej  funkcji  zadania  i 

kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

21. W § 12 ust 3 otrzymuje brzmienie:

"3.  Wykonywanie  określonych  przepisami  prawa  obowiązków  w  zakresie  rachunkowości  oraz 

finansów publicznych"

22. W § 12 dodaje się ust.7 w brzmieniu:

"7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę".

23. W § 13 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15.  Współdziałanie  w  zakresie  realizacji  akcji  kurierskiej,  obrony  cywilnej  oraz  zadań 

wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej".

24. § 15 otrzymuje brzmienie:

WYDZIAŁ FINANSOWY - "FN"

"Prowadzi  sprawy  związane  z  opracowywaniem  projektu  budżetu  powiatu,  zapewnia  obsługę 

finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości 

przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

1.Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.

2)  Nadzorowanie prawidłowości  opracowywania i  zatwierdzania planów finansowych jednostek 

powiatowych.

3) Windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa.

4) Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.

5) Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki  finansowej powiatu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami.

6) Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.



7) Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

8) Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.

9) Prowadzenie kontroli finansowej.

10) Obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

11) Gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12) Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.

13) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

14) Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

2. Do zadań Wydziału z zakresu oświaty należy:

1)  Prowadzenie  spraw  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  nad  działalnością  szkoły  lub 

placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

2) Określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych.

3)  Przygotowywanie  propozycji  przydzielania  dotacji  niepublicznym  szkołom  i  placówkom 

oświatowym.

4)  Realizowanie  zadań  związanych  z  zakładaniem  i  prowadzeniem  publicznych  szkół 

podstawowych  specjalnych  i  gimnazjów  specjalnych,  szkół  ponadgimnazjalnych  w  tym  z 

oddziałami  integracyjnymi,  szkół  sportowych  i  mistrzostwa  sportowego,  placówek  oświatowo-

wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej oraz placówek kształcenia ustawicznego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych  i  innych  poradni  specjalistycznych,  ośrodków  szkolno  - 

wychowawczych, w tym specjalnych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom 

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

5) Zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach podlegających powiatowi.

6) Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

7) Prowadzenie spraw związanych z powołaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

dyrektora szkoły lub placówki.

8) Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki.

9) Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii 

rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat 

albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.

10) Przygotowywanie projektu opinii na temat powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły 

ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego.

11) Przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu.

12) Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

13)  Przygotowanie  projektu  opinii  na  temat  likwidacji  szkoły  lub  placówki  publicznej  oraz 



przejmowanie likwidacji szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną.

14) Powadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

15) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień 

szkoły publicznej.

16) Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu określającej zasady rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego.

17) Przygotowanie projektu uchwały Rady powiatu określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek, 

o których mowa w art. 42 w ust. 6 Karty Nauczyciela (tekst jedn. z 1997 r., Dz. U. Nr 56, poz. 357) 

oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3 w/w Karty.

18) Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu ustalającej tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym również 

nauczycieli  szkół  zaocznych,  nauczycieli  w  systemie  kształcenie  na  odległość,  nauczycieli 

przedmiotów  w  różnym  wymiarze  godzin,  pedagogów,  psychologów,  bibliotekarzy  bibliotek 

pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 

zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

19) Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy nauczycieli, którym powierzono 

stanowisko dyrektora szkoły.

20) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielom kontraktowym stopni nauczycieli 

mianowanych  oraz  przygotowywanie  decyzji  -  aktów  nadania  stopnia  awansu  zawodowego 

nauczyciela.

21) Rozpatrywanie odwołań w sprawach o nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

22)  Prowadzenie  spraw związanych z  powoływaniem komisji  egzaminacyjnych dla  nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

23)  Prowadzenie  rejestru  wydawanych  zaświadczeń  o  zdaniu  egzaminu  na  nauczyciela 

mianowanego.

24)  Prowadzenie  spraw  związanych  z  przeniesieniem nauczyciela  zatrudnionego  na  podstawie 

mianowania do innej szkoły oraz nałożeniem na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej 

szkole  lub  szkołach  w  celu  uzupełnienia  tygodniowego,  obowiązkowego  wymiaru  zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

25) Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom,  z  uwzględnieniem 

poszczególnych stopni awansu zawodowego, dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki 

pracy  oraz  niektóre  inne  składniki  wynagrodzenia  a  także  wysokość  oraz  szczegółowe  zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.



26) Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody na obniżenie nauczycielom tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

27)  Przygotowanie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  określającej  kryteria  przyznawania 

nauczycielom nagród z budżetu powiatu.

28) Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem organizacji szkół i placówek oświatowych.

29)  Prowadzenie  prac  na  zapewnieniem  warunków  realizacji  obowiązku  nauki  w  szkołach 

ponadgimnazjalnych.

30)  Prowadzenie  spraw  związanych  z  wykonywaniem  obowiązków  organu  prowadzącego  w 

zakresie sprawozdawczości statystycznej oraz kontrola wykonywania tego obowiązku przez szkoły 

i placówki oświatowe.

31)  Prowadzenie  prac  nad  powierzaniem  zadań  doradcy  metodycznego  nauczycielom  o 

wymaganych kwalifikacjach.

32)  Przygotowanie  projektu  uchwały  Zarządu  ustalającej  zasady  przyznawania  dodatku 

motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

33) Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia terenu działania Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie oraz uzgodnienia dziennego czasu pracy tej placówki.

34)  Prowadzenie  spraw  związanych  z  kierowaniem  dzieci  na  podstawie  orzeczeń  zespołów 

orzekających  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  do  szkoły  lub  placówki  odpowiedniej  dla 

realizacji danej formy kształcenia.

25. W § 16 ust. 11 dodaje się pkt. 15 w brzmieniu:

"15) Rozporządzanie informacją geologiczną przysługującą Skarbowi Państwa".

26. W § 16 skreśla się ust.15.

27. W § 16 skreśla się ust 22.

28. W § 17a skreśla się ust. 4, 19, 30 i 32

29. W § 17b dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów podlega organizacyjnie Sekretarzowi Powiatu"

30. Dodaje się § 17 c w brzmieniu:

"§ 17c. ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH.

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:

1. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych.

2. Obsługa prawna starosty, zarządu i rady powiatu.

3. Opiniowanie umów i porozumień.

4. Prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych.

5.  Prowadzenie  spraw  związanych  z  uchylaniem  uchwał  rady  powiatu  wraz  z  zastępstwem 

procesowym przed NSA.



6. Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi.

7. Wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

8.  Udzielanie  wyjaśnień  w  sprawie  obowiązującego stanu  prawnego  w zakresie  działania  rady 

powiatu, starosty, zarządu, wydziałów starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

9. Wydawanie opinii prawnych w zakresie spraw majątkowych.

10. Inne czynności przewidziane w przepisach dotyczących obsługi prawnej.

31. Dadaje się § 17d w brzmieniu:

"17d. PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1. organizowanie ochrony zabezpieczającej informacje niejawne przed ujawnieniem,

2. prowadzenie ewidencji informacji podlegających ochronie,

3.  szkolenie  pracowników  zatrudnionych  w  Starostwie  Powiatowym  i  jego  jednostkach 

organizacyjnych w zakresie ochrony informacji niejawnych."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski


