
UCHWAŁA NR XX / 183 / 2005

Rady Powiatu Chełmińskiego 

z dnia 2 lutego 2005 r.

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 Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chełmnie stanowiący załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Traci  moc uchwała nr VII/24/1999 z dnia 26 maja 1999 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski



Uzasadnienie

Obowiązujący  obecnie  Regulamin  od  momentu  jego  uchwalenia  w  1999  roku  ulegał

wielokrotnym zmianom, które wynikały bądź z nakładania na samorząd powiatowy nowych zadań,

bądź ze zmian w organizacji  pracy Starostwa Powiatowego w Chełmnie.  Wprowadzane zmiany

spowodowały znaczne pogorszenie się przejrzystości i czytelności Regulaminu, stąd zaszła potrzeba

ujednolicenia  zawartych  w  nim  zapisów.  Proponowana  wersja  w  stosunku  do  obecnie

obowiązującej: aktualizuje zakres zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne

Starostwa, doprecyzowuje podział  zadań pomiędzy Starostą i  Wicestarostą,  a także umiejscawia

w  strukturze  Starostwa  Powiatowe  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego,  zgodnie  z  Uchwałą

Nr XIX/167/04 przyjętą w przez Radę Powiatu w grudniu 2004 r. 



Załącznik 
do uchwały Nr XX / 183 / 2005
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 2 lutego 2005 r.
w sprawie przyjęcia
Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Chełmnie. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

STAROSTWA POWIATOWEGO 

W CHEŁMNIE



Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w  Chełmnie,  zwany  dalej  „Regulaminem”,
określa  organizację  i  zasady działania  Starostwa  Powiatowego w Chełmnie  oraz  zakresy spraw
załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

§ 2
Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r.

nr. 142 poz 1592 ze zmianami).
2. Ustawy z  dnia  26  listopada  1998  r.  o  finansach  publicznych /Dz.  U.  Nr  155 poz.  1014  z

późniejszymi zmianami.
3. Uchwały Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie

uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego z późniejszymi zmianami.

§ 3
Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia jest mowa o:

1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Chełmiński,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Chełmińskiego,
3) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Chełmińskiego,
4) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Chełmnie,
5) Komisjach – należy przez to rozumieć Komisje Rady Powiatu Chełmińskiego.

§ 4
Starostwo jest jednostką budżetową z siedzibą w Chełmnie, przy pomocy której Zarząd wykonuje
zadania Powiatu.

§ 5
Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

§ 6
1. Starostwo wykonuje:

1) określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym oraz zadania z
zakresu administracji rządowej,

2) zadania  powierzone  w  drodze  porozumień  zawartych  z  organami  administracji
rządowej lub samorządowej,

3) zadania wynikające z uchwał Rady lub Zarządu.
2. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego /Dz. U. 1960 nr. 30 poz. 168 z późniejszymi zmianami, chyba,
że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. Czynności kancelaryjne i biurowe reguluje instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu.

Rozdział II
ORGANIZACJA STAROSTWA

§ 7
1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały, samodzielne stanowiska i

równorzędne komórki organizacyjne.



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

3. Wydziały, każdy w zakresie określonym w Regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy
związane z realizacją zadań Powiatu. 

§ 8
W  skład  Starostwa  wchodzą  następujące  wydziały  oraz  samodzielne  stanowiska,  które  przy
oznakowaniu spraw używają symboli:

1. Wydział Organizacyjny – „OR”.
2. Wydział Finansowy – „FN”.
3. Wydział Spraw Społecznych - „SSP”.
4. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – „GKN”.
5. Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Inwestycji - „ABI”.
6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – „PRK”.
7. Zespół Radców Prawnych - „RP”.
8. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – „PIN”.
9. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – „PCZK”.

§ 9
1. Wydziałami  kierują  Naczelnicy  na  zasadzie  jednoosobowego  kierownictwa  zapewniając

właściwe ich funkcjonowanie.
2. Naczelnicy wydziałów zapewniają  zgodne  z  prawem wykonywanie  przypisanych wydziałom

zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą.
3. Naczelnicy mogą  kierować,  za  zgodą  Starosty,  wydziałami  przy  pomocy swych  zastępców,

którzy  działają  w  zakresie  spraw  zleconych  im  przez  naczelników  i  ponoszą  przed  nimi
odpowiedzialność.

4. Funkcję Naczelników mogą pełnić: Sekretarz, Skarbnik, Geodeta Powiatowy.
5. Pracą Wydziału Organizacyjnego kieruje Sekretarz.
6. Pracą Wydziału Finansowego kieruje Skarbnik.
7. Pracą  Wydziału  Geodezji,  Kartografii  i  Gospodarki  Nieruchomościami  kieruje  Geodeta

Powiatowy.
8. Pracą Zespołu Radców Prawnych kieruje radca prawny – Koordynator.
9. Schemat organizacyjny Starostwa przedstawia załącznik do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III
STAROSTA, WICESTAROSTA, SEKRETARZ POWIATU, SKARBNIK POWIATU

§ 10
Starosta

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:
1. Organizowanie i kierowanie pracą Starostwa.
2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

1) Wydziałem Organizacyjnym,
2) Wydziałem Finansowym,
3) Wydziałem Spraw Społecznych,
4) Zespołem Radców Prawnych,
5) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
6) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
7) Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie,
8) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie,
9) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie,
10) Zespołem Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie,



11) Zespołem Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie,
12) Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w

Grubnie,
13) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

3. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
4. Upoważnianie  pracowników  Starostwa  do  wydawania  w  jego  imieniu  decyzji

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
5. Realizacja polityki personalnej w Starostwie.
6. Wykonywanie  uprawnienia  zwierzchnika  służbowego  wobec  pracowników  Starostwa  z

zakresu prawa pracy.
7. Wykonywanie  innych  zadań  zastrzeżonych  dla  Starosty  ustawami,  uchwałami  Rady  i

Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu.
8. Współdziałanie  z  instytucjami,  organizacjami,  stowarzyszeniami  realizującymi  zadania

zbieżne z zadaniami powiatu.
9. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu.

§ 11
Wicestarosta

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 Centrum Zarządzania Kryzysowego,
– Powiatowym Zarządem Dróg w Chełmnie,
– Domem Dziecka w Chełmnie,
– Domem Pomocy Społecznej w Mgoszczu,
– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.
– współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Chełmnie,
– utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu,
– współdziałanie  z  instytucjami,  organizacjami,  stowarzyszeniami  realizującymi zadania

zbieżne z zadaniami Powiatu.
W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje 
w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

§ 12
Sekretarz Powiatu

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:
1. Kierowanie Wydziałem Organizacyjnym.
2. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie.
3. Koordynowanie  prac  związanych  z  opracowywaniem  projektów  aktów  regulujących

struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych.
4. Koordynowanie  i  nadzorowanie  prac  dotyczących  przygotowywania  projektów  uchwał

Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.
5. Zapewnianie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa.
6. Nadzorowanie  procesu  komputeryzacji,  zakupów  środków  trwałych,  remontów  oraz

gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.
7. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.
8. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.



§ 13
Skarbnik Powiatu

Do zadań Skarbnika Powiatu należy :
1. Kierowanie Wydziałem Finansowym.
2. Zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu.
3. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie  rachunkowości

oraz finansów publicznych.
4. Nadzorowanie  prac  związanych  z  opracowywaniem  i  realizacją  budżetu  Powiatu

i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.
5. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
6. Kontrasygnowanie  czynności  prawnych  skutkujących  powstawaniem  zobowiązań

finansowych  powiatu  oraz  udzielanie  upoważnień  innym  osobom  do  dokonywania
kontrasygnaty.

7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Rozdział IV
ZADANIA WSPÓLNE WYDZIAŁÓW

§ 14
Do wspólnych zadań wydziałów należy:

1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty.
2. Przygotowywanie  projektów  uchwał,  materiałów,  sprawozdań  i  analiz  na  sesje  Rady,

posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty.
3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu.
4. Współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych Powiatu.
5. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu.
6. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym interpelacji i

wniosków radnych.
7. Prowadzenie  postępowania  administracyjnego  i  przygotowywanie  decyzji  w  sprawach

indywidualnych  oraz  wykonywanie  zadań  wynikających  z  przepisów  o  postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

8. Usprawnianie organizacji,  metod i  form pracy wydziałów oraz  podejmowanie działań na
rzecz usprawnienia pracy Starostwa.

9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
10. Prowadzenie  w  zakresie  ustalonym przez  Starostę  kontroli  i  instruktażu  w  jednostkach

organizacyjnych Powiatu.
11. Współpraca z komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez wydziały.
12. Programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów.
13. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
14. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.
15. Współdziałanie  w  zakresie  realizacji  akcji  kurierskiej,  obrony  cywilnej  oraz  zadań

wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Kontrola wykonywania zadań powierzonych innym podmiotom.
17. Realizacja  programów  operacyjnych  wynikających  ze  Strategii  Rozwoju  Powiatu

Chełmińskiego i Programu Rozwoju Lokalnego.
18. Przygotowywanie  materiałów  do  wniosków  o  środki  zewnętrzne  składanych  przez

Starostwo.



Rozdział V
PODSTAWOWE ZAKRESY DZIAŁANIA WYDZIAŁÓW

§ 15
Wydział Organizacyjny 

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, świadczenie pomocy prawnej, obsługę
administracyjną Rady i Komisji, Zarządu, organizację przyjmowania klientów w sprawach skarg  
i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.
Do podstawowych zadań Wydziału należy :

1. Opracowywanie projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego
komórek wewnętrznych.

2. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
3. Wdrażanie  i  nadzorowanie  stosowania  instrukcji  kancelaryjnej,  archiwalnej  i  jednolitego

rzeczowego wykazu akt.
4. Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty.
5. Prowadzenie zbioru porozumień zawartych z innymi jednostkami.
6. Opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty.
7. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji.
8. Protokołowanie obrad Rady i Komisji.
9. Prowadzenie rejestru :

1) uchwał Rady,
2) wniosków i opinii Komisji,
3) interpelacji i wniosków radnych.

10. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych
zainteresowanym  naczelnikom  wydziałów  oraz  czuwanie  nad  terminowym  ich
załatwianiem.

11. Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady.
12. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
13. Udział  w  negocjowaniu  warunków  umów  i  porozumień  zawieranych  przez  powiat,

opiniowanie projektów tych umów i porozumień.
14. Przekazywanie  materiałów  do  opublikowania  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa

Kujawsko– Pomorskiego.
15. Obsługa posiedzeń Zarządu.
16. Prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty.
17. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz.
18. Przyjmowanie klientów zgłaszających skargi i  wnioski oraz organizowanie kontaktów ze

Starostą i Wicestarostą.
19. Prowadzenie  akt  i  spraw  osobowych  pracowników  Starostwa  i  kierowników  jednostek

organizacyjnych powoływanych przez Starostę.
20. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
21. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
22. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.
23. Administrowanie budynkami Starostwa.
24. Prowadzenie  spraw  związanych  z  zaopatrzeniem  materiałowo  –  technicznym  oraz

konserwacją wyposażenia Starostwa.
25. Załatwianie  całokształtu spraw związanych z  pieczęciami  urzędowymi,  nagłówkowymi i

tablicami.
26. Gospodarowanie drukami i formularzami.
27. Gospodarowanie taborem samochodowym.
28. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla klientów.
29. Prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa.
30. Zabezpieczenie łączności telefonicznej.
31. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.



32. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych.
33. Obsługa informatyczna Starostwa.
34. Wykonywanie zadań związanych z wyborami.
35. Prowadzenie strony BIP.
36. Przyjmowanie  zgłoszeń  o  znalezieniu  rzeczy  zagubionych,  przechowywanie  tych  rzeczy

oraz poszukiwanie osób uprawionych do ich odbioru.

§ 16
WYDZIAŁ FINANSOWY 

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,
15) prowadzenie  spraw  z  zakresu  umieszczania  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  Powiatu  w

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach terapii.
2. Do zadań Wydziału z zakresu oświaty należy:

1) prowadzenie  spraw związanych ze  sprawowaniem nadzoru  nad  działalnością  szkoły lub
placówki oświatowej w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

2) określanie 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 oraz szkół

specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę
na terenie Powiatu, prowadzonych przez inne organy prowadzące,

7) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów szkół,



8) przygotowywanie  projektu  opinii  na  temat  powierzenia  lub  odwołania  przez  dyrektora
szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,

9) przygotowywanie  zezwoleń  na  założenie  szkoły  publicznej  przez  osobę  prawną  lub
fizyczną,

10) powadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
11) prowadzenie  spraw  związanych  z  nadawaniem  i  cofaniem  szkołom  niepublicznym

uprawnień szkoły publicznej,
12) przygotowywanie  projektu  uchwały  Rady  określającej  zasady  rozliczania  tygodniowego

obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  dla  których ustalony plan  zajęć  jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

13) przygotowywanie projektu uchwały Rady 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,

14) przygotowywanie  projektu  uchwały  Rady  ustalającej  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar
godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych 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,

15) prowadzenie  spraw  związanych  z  dokonywaniem  oceny  pracy  nauczycieli,  którym
powierzono stanowisko dyrektora szkoły,

16) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
17) 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,

18) opracowywanie projektów uchwał Zarządu w sprawach dodatków i nagród dla nauczycieli 
oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

19) prowadzenie  spraw  związanych  z  udzieleniem  zgody  na  obniżenie  nauczycielom
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,

20) prowadzenie  spraw  związanych  z  zatwierdzaniem  organizacji  szkół  i  placówek
oświatowych,

21) prowadzenie  prac  nad  zapewnieniem warunków realizacji  obowiązku  nauki  w  szkołach
ponadgimnazjalnych,

22) prowadzenie  spraw związanych z  wykonywaniem obowiązków organu  prowadzącego  w
zakresie sprawozdawczości statystycznej oraz kontrola wykonywania tego obowiązku przez
szkoły i placówki oświatowe,

23) zapewnienie  nauczycielom  doradztwa  metodycznego  oraz  realizacji  różnorodnych  form
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

24) przygotowywanie projektu  uchwały Rady w sprawie  określenia  terenu działania  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Chełmnie  oraz  uzgodnienia  dziennego  czasu  pracy tej
placówki,

25) 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.

26) prowadzenie spraw w zakresie obsługi programów stypendialnych.



§ 17
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH 

Realizuje  zadania  dotyczące  problematyki  prawno-administracyjnej,  ochrony  zdrowia,  ochrony
środowiska,  ochrony przyrody,  gospodarki  wodnej,  leśnej,  łowieckiej  i  rybackiej,  komunikacji,
promocji, kultury i sportu oraz koordynuje współpracę zagraniczną.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie promocji i rozwoju:

1) opracowywanie  materiałów  w  zakresie  kompleksowego  ustalania  strategii  rozwoju
Powiatu,

2) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o Powiecie,
3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu,
4) koordynowanie działań związanych z współpracą zagraniczną,
5) przygotowywanie materiałów dla mediów.

2. W zakresie spraw obywatelskich:
1) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej

wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
2) załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, ich pisowni lub brzmienia,
3) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych,
4) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
5) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
6) prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy

stosunku  pracy  z  inwalidą  wojennym  i  wojskowym  oraz  kombatantem  i  inną  osobą
uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego
przejścia na emeryturę,

7) przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu
lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

8) prowadzenie spraw związanych ze wskazaniem podmiotu świadczącego usługi przewozu
zwłok  osób  zmarłych  lub  zabitych  w  miejscach  publicznych  na  terenie  Powiatu  do
prosektorium najbliższego szpitala,

9) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i odbieraniem paszportów.
3. W zakresie ochrony zdrowia:

1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru w zakresie
przewidzianym dla organu, który zakład utworzył,

2) przygotowywanie  propozycji  wysokości  opłat  za  pobyt  dziecka  w  żłobku  według  cen
umownych,

3) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i przeznaczeniem mienia ZOZ-u,
4) organizowanie  konkursu  na  stanowisko  kierownika  zakładu  opieki  zdrowotnej  oraz

zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
5) przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej,
6) przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej

samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji,
7) prowadzenie  spraw związanych z  pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających

przymusowej hospitalizacji,
8) przygotowywanie  projektów  decyzji  o  powołaniu  osoby  do  pracy  przy  zwalczaniu

epidemii,
9) opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,
10)powoływanie, z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w

razie braku lekarza,
11)przygotowanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,
12)sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu

zmarłych,



13)prowadzenie  spraw  związanych  z  ustaleniem  rozkładu  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu.

4. W zakresie gospodarki wodnej:
1) prowadzenie  spraw dotyczących ustalania  linii  brzegowej  dla  wód innych niż  morskie

wody wewnętrzne, wody graniczne i śródlądowe drogi wodne,
2) przygotowywanie  decyzji  w  sprawie  ustanawiania  strefy  ochronnej  ujęcia  wody,

obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
3) przygotowywanie decyzji w sprawie podziału kosztów poniesionych w związku z regulacją

wód,
4) ustalanie w drodze decyzji zakresów i terminów wykonywania obowiązków utrzymania

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
5) przygotowywanie nakazów usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych

oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 metry od stopy wału,
6) przygotowywanie nakazów przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania na

wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu pewnych robót i czynności,
7) prowadzenie  spraw  dotyczących  ustanowienia  strefy  ochronnej  urządzeń  pomiarowych

służb państwowych oraz nakazania usunięcia drzew lub krzewów z niniejszej strefy,
8) przygotowywanie pozwoleń wodno prawnych,
9) prowadzenie  nadzoru  i  kontroli  nad  działalnością  spółek  wodnych,  w szczególności  w

zakresie zatwierdzania statutu spółek,  orzekania o nieważności  uchwał organów spółki,
rozwiązania spółki wodnej,

10)określanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej przez
osoby nie będące jej członkami lub przyczyniające się do zanieczyszczania wody,

11)ustalanie  w  drodze  decyzji  wysokości  odszkodowania,  jeżeli  szkoda  jest  następstwem
pozwolenia wodno prawnego,

12)przygotowywanie decyzji  nakładających obowiązek dostosowania istniejących urządzeń
wodnych do wymagań Prawa wodnego,

13)zatwierdzanie  w  drodze  decyzji  instrukcji  utrzymania  istniejącego  systemu  urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych,

14)wzywanie  zakładu  do  usunięcia  zaniedbań  w  gospodarce  wodnej  z  możliwością
unieruchomienia w drodze decyzji zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań,
wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności.

5. W zakresie rybactwa śródlądowego:
1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2) przygotowywanie  zezwoleń  na  przegradzanie  sieciowymi  rybackimi  narzędziami

połowowymi  więcej  niż  połowy  szerokości  łożyska  wody  płynącej  nie  zaliczanej  do
śródlądowych wód żeglownych,

3) przygotowywanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na
wodach  śródlądowych  żeglownych  na  szlaku  żeglownym  lub  w  bezpośrednim  jego
sąsiedztwie,

4) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
5) przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.

6. W zakresie gospodarki leśnej:
1) sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
2) przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw,  zabiegów zwalczających i

ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich
organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,

3) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie
kosztów  przebudowy  lub  odnowienia  drzewostanu  lasów  nie  stanowiących  własności
Skarbu  Państwa,  w  których  wystąpiły  szkody  spowodowane  pyłami  lub  gazami
przemysłowymi  bez  możliwości  ustalenia  winnego,  względnie  szkody  spowodowane
klęskami żywiołowymi,



4) wykonywanie czynności  związanych ze  zmianą lasu  na użytek rolny w odniesieniu  do
lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

5) przygotowanie  propozycji  o  przyznaniu  dotacji  na  częściowe  lub  całkowite  pokrycie
kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

6) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
7) składanie do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny,
8) przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających

planów urządzenia lasów,
9) dokonywanie  oceny udatności  upraw  w czwartym i  piątym roku  od  zalesienia  gruntu

rolnego oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny,
10)sporządzanie aneksów do uproszczonych urządzenia lasów,
11)przygotowywanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu

lasów,
12)przygotowywanie  decyzji  nakazujących  wykonanie  obowiązków  z  zakresu  trwałego

utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości,
13)zlecanie  wykonania  planów  urządzenia  lasów  należących  do  osób  fizycznych  i

rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,
14)kontrolowanie  wykonywania  zadań  określonych  w  planach  urządzenia  lasów  nie

stanowiących własności Skarbu Państwa,
15)przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, 

w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
16)prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu

Państwa  przeznaczonych  do  zalesienia  w  miejscowych  planach  zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

17)wnioskowanie  o  przekazanie  na  rzecz  jednostek organizacyjnych budynków i  budowli
będących w zarządzie Lasów Państwowych a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej,

18)opiniowanie  rocznych  planów  zalesień  gruntów  nie  stanowiących  własności  Skarbu
Państwa,

19)prowadzenie spraw związanych z zalesianiem gruntów rolnych,
20)zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha

nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
7. W zakresie prawa łowieckiego:

1) udzielanie  zezwoleń  na  chwytanie  i  przetrzymywanie  zwierzyny  w  szczególnych
przypadkach,

2) przygotowywanie  zezwoleń  na  posiadanie  i  hodowlę  chartów  rasowych  lub  ich
mieszańców,

3) prowadzenie  spraw  związanych  z  wydzierżawianiem  polnych  obwodów łowieckich  na
wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

4) przygotowywanie decyzji  o odłowie i  odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadkach
zagrożenia  prawidłowego  funkcjonowania  obiektów  produkcyjnych  i  użyteczności
publicznej.

8. W zakresie postępowania z odpadami:
1) przygotowywanie  zezwoleń  związanych  z  wytwarzaniem,  transportem,  odzyskiem  

i unieszkodliwianiem odpadów,
2) przyjmowanie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  przez  wytwórców  prowadzących

instalację i nie prowadzących instalacji,
3) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania stosownych zezwoleń,
4) przygotowywanie  decyzji  ustanawiających  zabezpieczenie  z  tytułu  wystąpienia

negatywnych skutków w środowisku,
5) przygotowywanie  decyzji  zatwierdzających  program  gospodarki  odpadami

niebezpiecznymi.
9. W zakresie prawa ochrony środowiska:

1) udostępnianie informacji o środowisku,



2) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, o których mowa w art.
19 ust. 2 ustawy „Prawo ochrony środowiska”,

3) prowadzenie  spraw  dotyczących  podawania  do  publicznej  wiadomości  informacji  o
zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach o wydanie decyzji
oraz decyzjach wymagających udziału społeczeństwa,

4) prowadzenie elektronicznej bazy danych badań monitoringowych,
5) uzgadnianie  decyzji  objętych  postępowaniem  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na

środowisko,
6) przygotowywanie  postanowień  stwierdzających  obowiązek  sporządzania  raportu

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
7) opiniowanie planu działania w przypadku przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych

poziomów substancji w powietrzu w danej strefie,
8) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gleby lub ziemi w przypadkach, gdy:

a) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji
lub egzekucja okazała się bezskuteczną,

b) zanieczyszczenie  gleby  lub  ziemi  albo  niekorzystne  przekształcenie  naturalnego
ukształtowania terenu nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej lub działania podmiotu nie
dysponującego prawami do powierzchni ziemi,

c) istnieje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych
szkód w środowisku,

9) nakładanie w drodze decyzji obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w
glebie lub ziemi,

10)przygotowywanie  decyzji  uzgadniających  zakres,  sposób  i  termin  zakończenia
rekultywacji przeprowadzonej przez podmiot do niej zobowiązany,

11)przygotowywanie  decyzji  określających  zakres,  sposób  oraz  termin  rozpoczęcia  i
zakończenia rekultywacji dokonanej przez Starostę,

12)prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
13)przygotowywanie  decyzji  ustalających wysokość  odszkodowania,  w  razie  ograniczenia

sposobu korzystania z nieruchomości,
14)prowadzenie i  aktualizowanie rejestru  zawierającego informacje o terenach, na których

nastąpiło przekroczenie standardów jakości gleby,
15)sporządzanie  map  akustycznych  określonych  w  powiatowym  programie  ochrony

środowiska,
16)nakładanie  w  drodze  decyzji  na  prowadzącego  instalację  lub  użytkownika  urządzenia

obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających
poza obowiązki ustawowe i przedłożenia Staroście wyników pomiarów,

17)przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a która może
negatywnie oddziaływać na środowisko,

18)określanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji, z których
emisja nie wymaga pozwolenia,

19)przygotowywanie  decyzji  zgłaszających  sprzeciw  wobec  przystąpienia  do  eksploatacji
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

20)nakładanie  na  zarządzającego  drogą,  lotniskiem  lub  linią  kolejową  obowiązku
prowadzenia  w  określonym  czasie  pomiarów  poziomów  substancji  lub  energii  w
środowisku  wprowadzanych  w  związku  z  eksploatacją  tych  obiektów,  wykraczających
poza ustawowo określone obowiązki, jeżeli kontrole poziomów substancji lub energii w
środowisku,  które  są  przeprowadzane  w  związku  z  eksploatacją  obiektów,  dowodzą
przekraczania standardów jakości środowiska,

21)prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami zintegrowanymi,
22)przygotowywanie  pozwoleń  zintegrowanych  na  wprowadzanie  gazów  lub  pyłów  do

powietrza,  na  emitowanie  hałasu  do  środowiska  oraz  na  emitowanie  pół
elektromagnetycznych,



23)przygotowywanie  postanowień  wzywających  prowadzącego  zakład  do  przedłożenia
wniosku o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu,

24)zobowiązywanie w drodze decyzji podmiotu korzystającego ze środowiska prowadzącego
instalację do sporządzenia przeglądu ekologicznego,

25)nakładanie  w  drodze  decyzji  na  podmiot  korzystający  ze  środowiska  obowiązku
ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub obowiązku przywrócenia
do stanu poprzedniego,

26)zobowiązywanie  podmiotu  korzystającego  ze  środowiska  do  uiszczenia  na  rzecz
właściwego GFOŚiGW kwoty pieniężnej  odpowiadającej wysokości  szkód wynikłych z
naruszenia stanu środowiska,

27)sprawowanie  kontroli  przestrzegania  i  stosowania  przepisów o  ochronie  środowiska  w
zakresie objętym właściwością tego organu,

28)występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw
przepisom o ochronie środowiska,

29)występowanie  do  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony Środowiska  o  podjęcie  działań
będących w jego kompetencji, jeżeli naruszono przepisy o ochronie środowiska lub istnieje
podejrzenie jego nastąpienia,

30)podawanie do publicznej wiadomości zatwierdzonych przez Radę zestawień przychodów 
i wydatków PFOŚiGW.

31)sporządzanie zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania przez Starostwo ze
środowiska oraz ustalanie wysokości związanych z tym opłat.

10.W zakresie ochrony przyrody:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie ochrony przyrody,
2) przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących

własnością gminy,
3) wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej,
4) prowadzenie  rejestru  zwierząt,  tj.:  płazów,  gadów,  ptaków  i  ssaków  podlegających

ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej. 
11.W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1) wykonywanie  uprawnień  Skarbu  Państwa  w  odniesieniu  złóż  kopalin,  których  jest  on
właścicielem,

2) przygotowywanie  koncesji  na  poszukiwanie,  rozpoznawanie  i  wydobywanie  kopalin
pospolitych: na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, przewidywanym wydobyciu w roku
kalendarzowym nie przekraczającym 20.000 m³ i przy prowadzeniu działalności bez użycia
materiałów wybuchowych,

3) przenoszenie w drodze decyzji koncesji na rzecz innego podmiotu,
4) przygotowywanie  decyzji  zatwierdzających  projekty  prac  geologicznych,  które  nie

wymagają uzyskania koncesji,
5) nakazywanie w drodze decyzji  podmiotom wykonującym prace  geologiczne wykonanie

dodatkowych  prac  geologicznych,  a  w  szczególności  badań,  pomiarów  oraz  pobrania
dodatkowych próbek,

6) pisemne zawiadamianie o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń lub żądanie
w drodze decyzji jej uzupełnienia lub poprawienia,

7) przygotowywanie postanowień żądających przedłożenia dokumentacji geologicznej,
8) przygotowywanie  decyzji  wyrażających  zgodę  na  przeklasyfikowanie  geologicznych

zasobów bilansowych do  pozabilansowych, zasobów pozabilansowych do  bilansowych,
zasobów  przemysłowych  do  nieprzemysłowych  bądź  zasobów  nieprzemysłowych  do
przemysłowych lub do strat, jeżeli zmiany w okresie sprawozdawczym przekraczają 50 %
wielkości rocznego wydobycia ze złoża,

9) ustalanie w drodze decyzji wysokości opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia
przez przedsiębiorcę obowiązku jej wniesienia lub nie złożenia stosownej informacji,

10)sprawowanie kontroli i nadzoru nad miejscami wykonywania prac geologicznych, a także
przy wykonywaniu uprawnień z tytułu koncesji,



11)gromadzenie  informacji  oraz  próbek  uzyskanych  w  wyniku  prowadzenia  prac
geologicznych w celu wykonania zadań określonych w prawie geologicznym i górniczym,

12)sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień
z tytułu koncesji,

13)prowadzenie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  wykonywaniem  prac  geologicznych  oraz
prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,

14)prowadzenie bilansów zasobów kopalin,
15)gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
16)rozstrzyganie spraw w przypadku nielegalnego wydobywania kopalin i prowadzenia prac

geologicznych bez wymaganych projektów,
17)rozporządzanie informacją geologiczną przysługującą Skarbowi Państwa.

12.W zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich:
1) prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do użytkowania w punkcie

kopulacyjnym na czas określony.
13.W zakresie ochrony zwierząt:

1) opiniowanie  zezwoleń  wojewody  dotyczących  pozyskiwania  zwierząt  wolno  żyjących
(dzikich) w celu preparowania ich zwłok. 

14.W zakresie ruchu drogowego:
1) prowadzenie  wszelkich  spraw  związanych  z  rejestracją  i  czasowym wyrejestrowaniem

pojazdów,
2) dokonywanie  wpisów  w  karcie  pojazdu  o  zmianie  właściciela  pojazdu  oraz  zmian

parametrów technicznych pojazdów,
3) kierowanie  pojazdów  do  dodatkowego  badania  technicznego  w  razie  uzasadnionego

przypuszczenia,  że  zagraża  bezpieczeństwu  ruchu  lub  narusza  wymagania  ochrony
środowiska oraz w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji,

4) przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
5) przygotowywanie  decyzji  o  kierowaniu  na  badania  lekarskie  kierującego  pojazdem  w

przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
6) przyjmowanie  od  Policji  oraz  jednostki  upoważnionej  do  przeprowadzania  badań

technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
7) zwracanie  dowodu  rejestracyjnego  (pozwolenia  czasowego)  po  ustaniu  przyczyny

uzasadniającej jego zatrzymanie,
8) przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
9) przyjmowanie  postanowień  wydanych  przez  prokuraturę  o  zatrzymaniu  prawa  jazdy,

zatrzymanych dokumentów oraz wyroków sądowych, w których orzeczono karę zakazu
kierowania pojazdami,

10)przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
11)przygotowanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz

decyzji  o  przywróceniu  kierowcy uprawnienia  do  kierowania  pojazdem silnikowym po
ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

12)przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu od właścicieli pojazdów samochodowych,
ciągników rolniczych, motocykli,  motorowerów i  przyczep w ciągu 30 dni od dnia ich
zbycia,

13)wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
14)wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
15)przyjmowanie od kierowców zawiadomień  i  dokonywanie  wpisów w prawach jazdy o

zmianie miejsca zamieszkania,
16)przyjmowanie  od  kierowców  zawiadomień  o  zagubieniu  prawa  jazdy  i  wydawanie

wtórników praw jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia
oryginału,

17)wydawanie  kart  pojazdów  dla  pojazdów  sprowadzanych  z  zagranicy  i  tam
zarejestrowanych,

18)prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,



19)sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
20)wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
21)prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
22)dokonywanie  wpisów  do  ewidencji  instruktorów  oraz  wydawanie  legitymacji

instruktorów,
23)prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,
24)wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym

się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych,
25)wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
26)tworzenie i prowadzenie ewidencji numerów rejestracyjnych.

15. W zakresie kultury:
1) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
2) przyjmowanie  informacji  od  osób  prowadzących  roboty  budowlane  i  ziemne  w  razie

ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
3) zawiadamianie  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  o  wykopalisku  lub  znalezisku

archeologicznym,
4) przygotowywanie  decyzji  o  zabezpieczeniu  dobra  kultury  w  formie  ustanowienia

tymczasowego zajęcia,
5) prowadzenie  spraw  związanych  z  tworzeniem  powiatowej  instytucji  filmowej

(fakultatywne),
6) prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów,
7) załatwianie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem 

i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
8) podejmowanie  działań  zapewniających rozwój  twórczości  artystycznej,  otaczanie  opieką

amatorskiego ruchu artystycznego,
9) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,
10) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,
11) ustalanie  założeń programowo-artystycznych imprez  kulturalnych o zasięgu powiatowym

oraz nadzorowanie ich organizacji,
12) prowadzenie  spraw  związanych  z  rozwojem  życia  kulturalnego  Powiatu  w  sferze

organizacyjno prawnej i finansowej,
13) przygotowywanie  propozycji  w  zakresie  finansowania  bieżącej  działalności  remontowej

instytucji  kultury oraz  kontrolowanie  wykorzystania  wydatkowanych na  te  cele  środków
budżetowych,

14) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
15) współdziałanie  w  organizacji  świąt  i  innych  uroczystości,  imprez  artystycznych  i

rozrywkowych,
16) prowadzenie rejestru instytucji kultury utworzonych przez Powiat.
17) ustanawianie społecznych opiekunów zabytków.

16. W zakresie sportu:
1) tworzenie  warunków  prawno-organizacyjnych  i  ekonomicznych  dla  rozwoju  kultury

fizycznej,
2) prowadzenie  ewidencji  stowarzyszeń  kultury  fizycznej  nie  prowadzących  działalności

gospodarczej, 
3) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
4) prowadzenie  działalności  związanej  ze  sprawowaniem  nadzoru  nad  działalnością

stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
5) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich

warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.



17.W zakresie rolnictwa:
1) prowadzenie monitoringu sytuacji ekonomicznej na wsi,
2) zbieranie danych o strukturze zasiewów i hodowli,.
3) zbieranie  na  bieżąco informacji  o  cenach skupu produktów rolnych w punktach skupu  

i udostępnianie ich rolnikom,
4) współpraca z Izbą Rolniczą i Rejonowym Zespołem Doradztwa Rolniczego.

18. Obsługa funduszy pomocowych.

§ 18
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Wykonuje zadania z  zakresu gospodarowania i  wywłaszczania nieruchomości,  ochrony gruntów
rolnych, państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:

1) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu

Państwa,
3) prowadzenie  spraw  związanych  z  ustalaniem  sposobu  i  terminu  zagospodarowania

nieruchomości gruntowych,
4) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
5) opiniowanie  podziału  nieruchomości  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa

dokonywanych z urzędu,
6) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
7) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów

drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii
elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych,
naziemnych  lub  nadziemnych  obiektów  i  urządzeń  niezbędnych  do  korzystania  z  tych
przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

8) przygotowywanie  zezwoleń  na  prowadzenie  działalności  polegającej  na  poszukiwaniu,
rozpoznawaniu  lub  wydobywaniu  kopalin  stanowiących własność  Skarbu  Państwa  jeżeli
właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

9) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub
nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,

10) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
11) zabezpieczanie  wierzytelności  Skarbu  Państwa  przez  wpisanie  w  księdze  wieczystej

hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
12) prowadzenie  spraw  związanych  z  powszechną  taksacją  nieruchomości,  podejmowanie

czynności  związanych  z  regulacją  prawną  nieruchomości  Skarbu  Państwa  będących  w
posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

13) zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z
tytułu użytkowania wieczystego lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej
budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z
wojna rozpoczętą 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład
obecnego obszaru państwa,

14) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych
na cele reformy rolnej,

15) przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki,
16) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
17) prowadzenie  spraw  związanych  z  nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu  Związkowi

Działkowców  gruntów  Skarbu  Państwa  przeznaczonych  w  miejscowych  planach
zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,

18) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem, o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji 
o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom



fizycznym, a także innym nie państwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu
tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

19) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów
wchodzących  w  skład  zasobu  przeznaczonych  do  zalesienia  w  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego  albo  w  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i
zagospodarowania terenu oraz lasów państwowych stanowiących własność Skarbu Państwa,
nie będących w zarządzie Lasów Państwowych,

20) występowanie do Agencji  Własności  Rolnej  Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie
nieruchomości  na  cele  związane  z  inwestycjami  infrastrukturalnymi  służącymi
wykonywaniu zadań własnych,

21) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

22) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem na własność działki gruntu
i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za
rentę,

23) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem na wniosek organu wojskowego zarządu
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,

24) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie
organów wojskowych, uznanej za zbędną na cele obronności bezpieczeństwa państwa,

25) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o
zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,

26) nieodpłatne przejmowanie zbędnego mienia PKP,
27) przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków

wchodzących w  skład  gospodarstwa  rolnego  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych  oraz
odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenie gospodarstwa rolnego,

28) przygotowanie  i  prowadzenie  spraw  związanych  z  planem  finansowym  dochodów
uzyskanych  
w  wyniku  realizacji  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  na  podstawie  ustawy  o
gospodarce nieruchomościami.

2. W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:
1) prowadzenie  powiatowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego,  w  tym:  ewidencji

gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu,

2) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
5) prowadzenie  spraw  związanych  z  ochroną  znaków  geodezyjnych,  grawimetrycznych  

i magnetycznych,
6) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji 

o terenie,
7) wprowadzanie  zmian  danych  objętych  ewidencją  gruntów  i  budynków  na  podstawie

odpisów  prawomocnych  decyzji  administracyjnych  i  orzeczeń  sądowych  oraz  odpisów
aktów notarialnych,

8) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
9) zapewnianie  gminom  nieodpłatnego,  bezpośredniego  dostępu  do  bazy danych ewidencji

gruntów i budynków,
10) sporządzanie  gminnych i  powiatowych zestawień  zbiorczych danych objętych ewidencją

gruntów i budynków,
11) przedkładanie  Radzie  do  zatwierdzania  rocznego  projektu  planu  oraz  sprawozdania  z

wykonania  zadań  gospodarowania  Powiatowym  Funduszem  Gospodarki  Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym,

12) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary i grzywny na osoby nie przestrzegające
przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,



13) prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
14) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz

jej wykorzystanie,
15) prowadzenie  spraw  związanych  z  nakazaniem  właścicielowi  gruntów  zalesienia,

zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu
na ochronę gleb przed erozją,

16) przygotowywanie  decyzji  nakładających  na  osobę  powodującą  utratę  lub  ograniczenie
wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,

17) przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
18) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia

wyłączenia  gruntów  z  produkcji  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  lub  bez  decyzji
zezwalającej na wyłączenie,

19) prowadzenie spraw związanych z  nakładaniem podwyższonych opłat  za  nie  zakończenie
rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,

20) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
21) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
22) ustalanie  wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej  oraz wykazu

obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we
wspólnocie,

23) przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów
leśnych,  lasów  i  nieużytków  przeznaczonych  do  zalesiania  opracowanych  przez  organy
spółki wspólnoty gruntowej,

24) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i
tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

25) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem i weryfikacją wniosków inwestorów w
sprawie przyznania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

§ 19
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ I INWESTYCJI 
Wykonuje zadania z  zakresu administracji  architektoniczno – budowlanej i  inwestycji  własnych
Powiatu.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. Realizowanie  zadań  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  urbanistyczno-budowlanego  

w  zakresie  zgodności  zagospodarowania  terenu  z  ustaleniami  wynikającymi  z  miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.

2. Realizowanie  zadań  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  techniczno–budowlanego  w
zakresie  zapewnienia  warunków  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  w  projektach  i  przy
wykonywaniu robót budowlanych.

3. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
1) zgodności  rozwiązań  architektoniczno–budowlanych  z  przepisami  techniczno–

budowlanymi,  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej,

2) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
3) wprowadzania  do  obrotu  i  stosowania  wyrobów budowlanych dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie.
4. Kontrolowanie  posiadania  przez  osoby  wykonujące  samodzielne  funkcje  techniczne  w

budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji.
5. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów

techniczno–budowlanych.
6. Nakładanie  na  inwestora  obowiązku  ustanowienia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz

zapewnienia nadzoru autorskiego.
7. Przygotowywanie pozwoleń na budowę.



8. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

9. Zgłaszanie  sprzeciwu  w sprawie  budowy oraz  wykonywania  robót  i  nakładania  obowiązku
uzyskania pozwolenia na budowę.

10. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
11. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
12. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projektach budowlanych i zatwierdzanie

projektu budowlanego.
13. Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
14. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych

pozwoleniem na budowę.
15. Przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
16. Nakładanie  obowiązku  geodezyjnego  wyznaczania  w  terenie  i  wykonania  geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszeń.
17. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz

warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
18. Przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
19. Przygotowanie sprawozdania statystycznego z ruchu budowlanego dla Urzędu Statystycznego.
20. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do

obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju.
21. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
22. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia

odrębnej własności lokali.
23. Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla

celów dodatku mieszkaniowego.
24. Współdziałanie  z  organami  nadzoru  budowlanego  oraz  uczestniczenie  na  ich  wezwanie  

w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, a także udostępnianie dokumentów i informacji
związanych z tymi czynnościami.

25. Przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

26. Prowadzenie inwestycji powiatowych na zlecenie Zarządu, tj.:
1) przygotowywanie  kosztorysów  inwestorskich  na  roboty  remontowe  w  branży

konstrukcyjno-budowlanej,
2) zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich w pozostałych branżach,
3) zlecanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
4) wybór  trybu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  przygotowanie

dokumentacji przetargowych zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych,
5) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

27.Przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych planów zagospodarowanie przestrzennego.

ROZDZIAŁ VI
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

§ 20
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 

1. Zadania  Powiatu  w  zakresie  ochrony  praw  konsumentów  wykonuje  Powiatowy  Rzecznik
Konsumentów zwany dalej Rzecznikiem.

2. Rzecznika powołuje Rada.
3. Rzecznik jest podporządkowany bezpośrednio Radzie.
4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Starosta.
5. Do zadań Rzecznika w szczególności należy:



1) zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i  informacji  prawnej  w
zakresie ochrony interesów konsumentów,

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

3) występowanie  do  przedsiębiorców  w  sprawach  ochrony  praw  i  interesów
konsumentów,

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji
Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych,
6) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgoda, do

toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
6. Rzecznik  w terminie  do  dnia  31  marca  każdego roku  przedkłada  Radzie  do  zatwierdzenia

roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

§ 21
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH 

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności :
1. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych.
2. Obsługa prawna Starosty, Zarządu i Rady.
3. Opiniowanie umów i porozumień.
4. Prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych.
5. Prowadzenie  spraw związanych z  uchylaniem uchwał  Rady i  Zarządu  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,

Starosty, Zarządu, wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.
9. Wydawanie opinii prawnych w zakresie spraw majątkowych.
10. Inne czynności przewidziane w przepisach dotyczących obsługi prawnej.

§ 22
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  i  jego  jednostkach  organizacyjnych  

w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 23
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
1) opracowywanie planów, procedur systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,
2) organizowanie  i  zapewnienie  współdziałania  wszystkich  jednostek  organizacyjnych

administracji  rządowej  i  samorządowej  oraz  organizacji  pozarządowych działających na
terenie Powiatu w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych,

3) obsługa Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa,
4) organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz

nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających
środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania tych klęsk,

5) koordynacja i udział w szacowaniu strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz planowanie
procesu odbudowy,

6) organizowanie ochrony przeciwpowodziowej w powiecie,
7) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności,



8) planowanie i  przygotowanie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy
lekarskiej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

9) analiza stanu przygotowania i funkcjonowania systemu ochrony ludności i spraw obronnych,
10) organizowanie i przeprowadzanie poboru,
11) organizowanie akcji kuriersko-posłańczej,
12) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji obronnej w Starostwie,
13) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych dla Starostwa, kierowników

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
14) dokonywanie oceny stanu przygotowań obronnych i obrony cywilnej,
15) opracowywanie planów obrony cywilnej Powiatu oraz nadzór nad opracowywaniem planów

obrony cywilnej gmin i zakładów pracy,
16) tworzenie  i  przygotowywanie  do  działania  formacji  obrony cywilnej  i  innych jednostek

organizacyjnych obrony cywilnej,
17) przygotowywanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej do udzielania pomocy ludności

poszkodowanej,
18) nadzór  i  kontrola  stanu  realizacji  zadań  obronnych  i  obrony  cywilnej  w  gminach,

administracji powiatowej i podmiotach gospodarczych.
19) prowadzenie kancelarii tajnej.

ROZDZIAŁ VII
TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG 

I WNIOSKÓW

§ 25
1. Starosta,  Wicestarosta,  Sekretarz,  Skarbnik  i  naczelnicy  wydziałów  przyjmują  klientów  w

sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00 – 16.00.
2. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków codziennie 

w godzinach pracy Starostwa.
3. Informacja  o  dniach  i  godzinach  przyjęć  klientów w sprawie  skarg i  wniosków winna  być

umieszczona w widocznym miejscu w gmachu Starostwa.

§ 26
Pracownik  przyjmujący  klientów  w  ramach  skarg  i  wniosków  sporządza  protokół  przyjęcia
zawierający:

1) datę przyjęcia,
2) imię, nazwisko i adres składającego,
3) zwięzłe określenie sprawy,
4) imię i nazwisko przyjmującego,
5) podpis składającego.

§ 27
1. Starostwo stosuje  typowe rejestry skarg i  wniosków oznaczając poszczególne rodzaje spraw

symbolami:
S – skarga
W – wniosek.

2. Skargi i wnioski wnoszone przez senatorów, posłów lub radnych opatruje się dodatkowo literą
„s”, „p”, lub „r”.

3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny.



§ 28
1. Skargi i wnioski składane lub adresowane do Zarządu, Starosty lub poszczególnych członków

Zarządu rozpatruje Wydział Organizacyjny.
2. Pozostałe skargi i wnioski rozpatrują wydziały w ramach swej właściwości rzeczowej.

§ 29
Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują:

1) w sprawach rozpatrywanych przez Wydział Organizacyjny – Starosta,
2) w pozostałych sprawach – naczelnicy wydziałów.

§ 30
Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wydział
Organizacyjny, który:

1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi,
2) udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji

o  toku  załatwiania  sprawy,  kieruje  obywatela  do  właściwego  wydziału,  lub  organizuje
przyjęcie obywateli przez Starostę lub właściwego członka Zarządu,

3) prowadzi  kontrolę  przyjmowania,  ewidencjonowania  i  rozpatrywania skarg i  wniosków  
w wydziałach,

4) opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

§ 31
Naczelnicy wydziałów odpowiedzialni są za:

1) wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków,
2) niezwłoczne  przekazywanie  Wydziałowi  Organizacyjnemu  wyjaśnień  oraz  dokumentacji

niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków przez ten wydział.

ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 32
Celem kontroli jest:

1) zapewnienie  Zarządowi  informacji  niezbędnych  do  efektywnego  kierowania  gospodarką
Powiatu  
i podejmowania prawidłowych decyzji,

2) ocena  stopnia wykonania zadań,  prawidłowości  i  legalności  działania,  oraz  skuteczności
stosowanych metod i środków,

3) doskonalenie metod pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 33
1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.
2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują naczelnicy wydziałów i ich

zastępcy, kierownicy oddziałów, oraz pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli.
3. Zakres zadań kontrolnych pracowników wydziałów określają szczegółowe zakresy czynności.

§ 34
W ramach powierzonych zadań kontrolę wewnętrzną wykonują:

1) Wydział Organizacyjny – w zakresie zgodności działania z prawem, w sprawach organizacji 
i  funkcjonowania  wydziałów,  dyscypliny  pracy,  przestrzegania  tajemnicy  państwowej  i
służbowej,



2) Wydział Finansowy – w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi  
i kredytami oraz prowadzenia rachunkowości,

3) doraźne zespoły powoływane przez Starostę.

§ 35
1. Wydziały  prowadzą  działalność  kontrolną  na  podstawie  rocznych  planów  kontroli

zatwierdzonych przez Starostę lub na podstawie doraźnego polecenia Starosty.
2. Plan kontroli określa jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli i termin przeprowadzenia kontroli.
3. Naczelnicy  wydziałów  są  odpowiedzialni  za  właściwe  przygotowanie  i  przeprowadzenie

kontroli, prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli oraz egzekwowanie wykonania wniosków
i zaleceń z kontroli.

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

§ 36
Działalność kontrolną koordynuje Wydział Organizacyjny.

ROZDZIAŁ IX
ZASADY PODPISYWANIA PISM

§ 37
1. Do podpisu Starosty zastrzeżone są:

1) pisma w sprawach należących do jego właściwości,
2) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratora,
3) decyzje w sprawach kadrowych pracowników Starostwa,
4) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do jego podpisu,
5) korespondencja kierowana do:

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

b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,
c) Ministrów oraz Kierowników urzędów centralnych,
d) Wojewodów,
e) Sejmików samorządowych województw,
f) Starostów,

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

§ 38
1. Naczelnicy wydziałów:

1) aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Starosty, Sekretarza i Skarbnika,
2) podpisują  pisma w sprawach nie  zastrzeżonych dla  osób wymienionych pod lit.  „a”  a

należących do zakresu działania wydziałów,
3) podpisują pisma dotyczące urlopów pracowników wydziału.

2. Naczelnicy i  pracownicy wydziałów podpisują na podstawie upoważnienia Starosty decyzje  
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

3. Naczelnicy  wydziałów  określają  rodzaje  pism  do  podpisywania  których  upoważnieni  są
zastępcy  
i inni pracownicy wydziałów.

4. Pracownicy opracowujący pisma, parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z
lewej strony.


