
ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO
32-800 BR ZESKO  

ul. Głowackiego 51
Uchwała N r..... ................./2018

Zarządu Powiatu Brzeskiego

z dnia , .......  ....2018 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku, w brzmieniu 

załącznika do uchwały.
§ 2. Tracą moc:

1) uchwała Nr 394/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku;

2) uchwała Nr 480/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku;

3) uchwała Nr 521/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku;

4) uchwała Nr 594/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku;

5) uchwała Nr 1029/2018 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku.

§ 3. Zarządzenia określające szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Brzesku wydane na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego 
załącznik do uchwały, o której mowa w § 2 pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie zarządzeń 

wydanych na podstawie § 57 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszej 

uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzeskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZARZĄD POWIATU-BRZESKIEGO
32-800 BR ZESKO  

ul. Głowackiego 51

Załącznik ,
do Uchwały Nr '^ 7 ^ /2 0 1 8  
Zarządu Powia^ Brzeskiego 
z d n ia ........ ........................ 2018 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZESKU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku, zwany dalej „Regulaminem", 
określa organizację i zasady funkcjonowania Starostwa, w tym w szczególności jego strukturę 
organizacyjną, zasady kierowania jego działalnością oraz ramowe zakresy zadań poszczególnych 

komórek organizacyjnych.

§ 2. Starostwo Powiatowe w Brzesku działa na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000);
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930);
3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz 

z 2018 r. poz. 62 i 1000);
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650);

6) Statutu Powiatu Brzeskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/124/04 Rady Powiatu 

Brzeskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzeskiego (Dz.

Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 774, 6978 i 7855);

7) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje oraz tryb działania organów 

powiatu i starosty.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Powiecie -  należy przez to rozumieć Powiat Brzeski;

2) Radzie -  należy przez to rozumieć Radę Powiatu Brzeskiego;

3) Zarządzie -  należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Brzeskiego;
4) Starostwie -  należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Brzesku;
5) Staroście -  należy przez to rozumieć Starostę Brzeskiego;
6) Wicestaroście -  należy przez to rozumieć Wicestarostę Brzeskiego;

7) Sekretarzu -  należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu Brzeskiego;
8) Skarbniku -  należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Brzeskiego;
9) komórce organizacyjnej -  należy przez to rozumieć wydział (komórkę równorzędną), biuro, 

referat, a także samodzielne stanowisko organizacyjne w Starostwie;
10) kierowniku komórki organizacyjnej -  należy przez to rozumieć naczelnika wydziału (kierownika 

komórki równorzędnej), kierownika biura lub referatu w Starostwie;
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11) Kodeksie postępowania administracyjnego -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

12) Instrukcji kancelaryjnej - należy przez to rozumieć Instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik 
nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

§ 4. Starostwo wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej jest aparatem 
pomocniczym odpowiednio Zarządu i Starosty w wykonywaniu zadań:

1) powiatu określonych przepisami prawa;
2) z zakresu administracji rządowej określonych w ustawach;
3) powierzonych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub 

jednostkami samorządu terytorialnego;

4) innych określonych ustawami lub wynikających z uchwał Rady.

§ 5. Siedzibą Starostwa jest miasto Brzesko.

Rozdział 2
Struktura organizacyjna Starostwa

§ 6. Elementami składowymi struktury organizacyjnej Starostwa są wydziały (lub komórki 
równorzędne), biura (jako komórki równorzędne z samodzielnymi referatami) oraz samodzielne 

stanowiska organizacyjne podległe bezpośrednio Staroście lub innej osobie z kierownictwa Starostwa.
§ 7. 1. Jeżeli jest to uzasadnione, w szczególności względami organizacyjnymi, w wydziale, 

w którym liczba pracowników jest większa niż 10, mogą być wyodrębnione wewnętrzne komórki 

organizacyjne tj. referaty i stanowiska samodzielne bezpośrednio podległe naczelnikowi wydziału. 

W skład referatu winno wchodzić co najmniej 3 pracowników.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydział może składać się z jednego referatu oraz kilku 

stanowisk samodzielnych, z kilku referatów i stanowisk samodzielnych albo wyłącznie z referatów.

§ 8. 1. Biuro winno obejmować nie mniej niż 3 stanowiska pracy (3 pracowników).
2. Samodzielne stanowisko organizacyjne, podległe Staroście lub innej osobie z kierownictwa 

Starostwa, może mieć obsadę jedno - lub dwuosobową.
§ 9. W skład kierownictwa Starostwa wchodzą:

1) Starosta;
2) Wicestarosta;
3) Sekretarz;
4) Skarbnik.

§ 10. W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, które do oznaczania akt 
spraw używają niżej wymienionych symboli literowych:

1) Wydział Organizacyjny -  symbol „OR";
2) Wydział Finansowo-Budżetowy -  symbol „F";
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3) Wydział Administracji i Gospodarki Nieruchomościami -  symbol „AG" -  w którym wyodrębniony 
jest Referat Gospodarki Nieruchomościami - symbol „AG-I";

4) Wydział Komunikacji i Transportu -  symbol „KT";
5) Wydział Geodezji i Kartografii -  symbol „GK" -  w skład, którego wchodzą referaty:

a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -  symbol „GK-I",

b) Referat Administracyjnych Postępowań Katastralnych -  symbol „GK-II";

6) Wydział Architektury i Budownictwa -  symbol „AB";

7) Wydział Edukacji -  symbol „E";

8) Wydział Ochrony Środowiska -  symbol „OŚ";

9) Wydział Polityki Społecznej i Zarządzania Kryzysowego -  symbol „SK";
10) Wydział Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji - symbol „RI";
11) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który jest komórką równorzędną 

z wydziałem -  symbol „PZO";
12) Biuro Obsługi Rady i Zarządu -  symbol „BR";
13) Biuro Pomocy Prawnej -  symbol „PP";
14) Samodzielne Stanowisko -  Audytor Wewnętrzny -  symbol „AW";

15) Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli -  symbol „K";

16) Samodzielne Stanowisko -  Powiatowy Rzecznik Konsumentów -  symbol „RzK";

17) Samodzielne Stanowisko -  Inspektor Ochrony Danych -  symbol „lOD";
18) Samodzielne Stanowisko -  Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych -  symbol 

JN";
19) Samodzielne Stanowisko - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - symbol „BHP".

§ 11. Normy obsad etatowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Starosta 

w drodze zarządzenia.
§ 12. Starosta, w drodze zarządzenia, może powoływać zespoły zadaniowe do wykonania 

określonych zadań, które działają przez czas niezbędny do ich realizacji.
§ 13. Podstawowe cechy struktury organizacyjnej Starostwa przedstawia schemat organizacyjny, 

stanowiący załącznik do Regulaminu.

Rozdział 3
Kierowanie Starostwem i komórkami organizacyjnymi

§ 14. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników 

Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, a także zwierzchnikiem powiatowych 

służb, inspekcji i straży.
§ 15. Starosta kieruje Starostwem bezpośrednio oraz za pośrednictwem Wicestarosty, Sekretarza, 

Skarbnika, a także kierowników komórek organizacyjnych.
§ 16. Do zadań i kompetencji Starosty należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Zarządu;
2) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

organizowanie pracy Starostwa, w tym wydawanie zarządzeń i innych ogólnych aktów 
wewnętrznych;

zapewnienie właściwego funkcjonowania Starostwa i prawidłowej realizacji jego zadań; 

wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących 

do właściwości Powiatu - chyba, że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez 

Zarząd - oraz należących do właściwości Starosty realizującego zadania z zakresu administracji 

rządowej;
udzielanie upoważnień do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt 5, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa 
i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wobec kierowników powiatowych służb, 
inspekcji i straży, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej; 
określanie i zapewnienie realizacji polityki kadrowej i płacowej w Starostwie; 

wykonywanie innych zadań określonych w ustawach oraz w uchwałach Rady i Zarządu, a także 

zapewnienie współdziałania Starostwa z organami administracji rządowej i innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego.

§ 17. 1. Starosta sprawuje ogólny nadzór nad działalnością następujących podporządkowanych 

mu komórek organizacyjnych: Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Polityki Społecznej 
i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Rozwoju 
Powiatu, Inwestycji i Promocji, Biura Pomocy Prawnej, Samodzielnego Stanowiska - Audytor 
Wewnętrzny, Samodzielnego Stanowiska - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Samodzielnego 

Stanowiska do spraw Kontroli, Samodzielnego Stanowiska -  Inspektor Ochrony Danych, 
Samodzielnego Stanowiska - Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz 
Samodzielnego Stanowiska - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Staroście bezpośrednio podlegają: Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy komórek 
organizacyjnych i pracownicy na samodzielnych stanowiskach organizacyjnych wymienionych w ust. 1, 
w tym Geodeta Powiatowy, który jest jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Kartografii, 

a także radcowie prawni zatrudnieni w Starostwie, w Biurze Pomocy Prawnej.

§ 18. 1. Starostę, w razie jego nieobecności, zastępuje Wicestarosta. Zakres zastępstwa obejmuje 

wszystkie czynności należące do kompetencji Starosty, z wyłączeniem określonej w § 16 w pkt 6, 

z tym, że do wydawania zarządzeń i decyzji administracyjnych, a także w innych przypadkach prawem 
przewidzianych, konieczne jest odrębne upoważnienie Starosty.

2. Starosta może upoważnić Wicestarostę lub Sekretarza do wykonywania określonych czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa.

§ 19. 1. Wicestaroście podporządkowane są następujące komórki organizacyjne: Wydział 
Edukacji, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Komunikacji 
i Transportu oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Wicestaroście bezpośrednio podlegają kierownicy komórek organizacyjnych wymienionych 
w ust. 1.
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§ 20. 1. Wicestarosta wykonuje zadania powierzone mu przez Starostę.

2. Wicestarosta w zakresie powierzonych mu obowiązków zapewnia kompieksowe rozstrzyganie 

spraw i rozwiązywanie probiemów w szczególności poprzez:

1) koordynowanie działań podporządkowanych mu komórek organizacyjnych;

2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą podległych komórek organizacyjnych;
3) inicjowanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podporządkowanych komórek 

organizacyjnych;
4) sprawowanie ogóinego nadzoru nad prawidłową reaiizacją budżetu przez podporządkowane 

komórki organizacyjne;
5) wydawanie w imieniu Starosty decyzji w indywiduainych sprawach z zakresu administracji 

publicznej, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Starostę upoważnienia.
§ 21. 1. Sekretarzowi są podporządkowane: Wydział Organizacyjny i Biuro Obsługi Rady 

i Zarządu.

2. Sekretarzowi podiegają bezpośrednio kierownicy komórek organizacyjnych wymienionych 

w ust. 1.

§ 22. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) sprawowanie ogóinego nadzoru nad pracą Wydziału Organizacyjnego i Biura Obsługi Rady 

i Zarządu;
2) nadzorowanie przestrzegania postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu;
3) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem i wnoszeniem pod obrady Rady projektów 

uchwał i materiałów informacyjnych;
4) nadzorowanie działań związanych z organizowaniem posiedzeń Zarządu oraz 

przygotowywaniem projektów uchwał Zarządu;

5) uczestniczenie w sesjach Rady, a także posiedzeniach jej komisji poświęconych omówieniu 
przedkładanych przez Zarząd projektów uchwał Rady;

6) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

7) nadzorowanie terminowości załatwiania skarg, wniosków i petycji;

8) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem lub aktualizacją Statutu Powiatu i Regulaminu;
9) opracowywanie lub nadzorowanie opracowania projektów zakresów obowiązków, uprawnień 

i odpowiedzialności dia kierowników komórek organizacyjnych podlegających bezpośrednio 

Staroście lub Wicestaroście;
10) wykonywanie w imieniu Starosty zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej 

organizacji pracy Starostwa oraz reaiizowania poiityki zarządzania zasobami ludzkimi, na 
podstawie i w zakresie upoważnienia udzieionego przez Starostę.

§ 23. Sekretarza w przypadku nieobecności zastępuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, 
a w razie jego nieobecności Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu.

§ 24. 1. Skarbnikowi podporządkowany jest Wydział Finansowo-Budżetowy.

2. Skarbnikowi podiega bezpośrednio Naczeinik Wydziału Finansowo-Budżetowego, który jest 

jednocześnie głównym księgowym Starostwa.
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§ 25. Do zadań Skarbnika (głównego księgowego budżetu Powiatu) należy w szczególności:

1) sprawowanie ogólnego nadzoru nad pracę Wydziału Finansowo-Budżetowego;

2) realizowanie obowiązków głównego księgowego budżetu Powiatu, określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów 

publicznych, kontrasygnowanie dokumentów dotyczących czynności prawnych skutkujących 
powstaniem zobowiązań majątkowych Powiatu;

3) opracowywanie lub nadzorowanie opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu;
4) nadzorowanie opracowywania informacji oraz projektów planów finansowych określonych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

5) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu, dokonywanie bieżącej analizy przebiegu 

realizacji budżetu Powiatu, występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi jego zmiany;

6) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Starostwa i budżetu Powiatu;
7) zapewnienie prawidłowego sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
8) opracowywanie lub nadzorowanie opracowania i aktualizacji instrukcji obiegu i kontroli 

dokumentów finansowo-księgowych, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania 

i rozliczania inwentaryzacji;
9) uczestniczenie w sesjach Rady, posiedzeniach komisji Rady oraz w posiedzeniach Zarządu 

z głosem doradczym.
§ 26. Skarbnika w przypadku jego nieobecności zastępuje Naczelnik Wydziału Finansowo- 

Budżetowego.

§ 27. Główny księgowy Starostwa odpowiada za wykonywanie obowiązków w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości Starostwa;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym;
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych.
§ 28. Komórkami organizacyjnymi kierują:

1) w przypadku wydziału -  naczelnik wydziału;

2) w przypadku biura lub referatu -  kierownik biura lub referatu, z zastrzeżeniem § 29;
3) w przypadku Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności -  

Przewodniczący tego Zespołu.
§ 29. Pracę radców prawnych w Biurze Pomocy Prawnej koordynuje radca prawny -  koordynator. 

Radcowie prawni podlegają bezpośrednio Staroście.
§ 30. Starosta może wyznaczyć koordynatora samodzielnego stanowiska organizacyjnego 

o obsadzie dwuosobowej, jeżeli przemawiają za tym względy organizacyjne. Starosta wyznacza 
koordynatora, jeżeli tak stanowią przepisy prawa.
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2)

§ 31. 1. Kierownicy referatów będących wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi w wydziale, 
podlegają bezpośrednio naczelnikowi tego wydziału. Pracownicy takich referatów podiegają 

bezpośrednio kierownikom tych referatów.
2. Jeżeii wydział składa się z jednego referatu iub kilku referatów i stanowisk samodzieinych, to 

kierownicy tych referatów i pracownicy na stanowiskach samodzieinych podiegają bezpośrednio 

naczeinikowi wydziału, a pracownicy tych referatów podlegają bezpośrednio kierownikom referatów.

§ 32. W wydziaie może być, w uzasadnionych przypadkach -  w szczególności z uwagi na znaczną 

liczbę zatrudnionych - utworzone stanowisko zastępcy naczeinika wydziału. Decyzję o utworzeniu 
takiego stanowiska podejmuje Starosta w drodze zarządzenia.

§ 33. W przypadku nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego obowiązki pełni jego 
zastępca (jeżeii stanowisko takie zostało utworzone) aibo wyznaczony przez niego pracownik tej 

komórki.
§ 34. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych naieży w szczególności:

I) planowanie i organizowanie pracy bezpośrednio podiegłych pracowników w sposób 

zapewniający pełną, prawidłową i terminową realizację zadań kierowanej komórki 

organizacyjnej;
określanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedziainości oraz wymagań

kwalifikacyjnych

i innych dla poszczególnych stanowisk w kierowanej komórce -  w ramach opisów tych 
stanowisk;
ustaianie zakresów czynności podiegłych pracowników oraz ich aktuaiizacja; 

udzielanie, w miarę potrzeb, instruktażu i wskazówek podwładnym;
monitorowanie prawidłowości przebiegu procesów pracy w kierowanej komórce organizacyjnej 
-  sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroii;
zapewnienie załatwiania spraw zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz 
wewnętrznymi aktami normatywnymi, a także dokumentami wdrożonego w Starostwie Systemu 
Zarządzania Jakością, tj. systemowymi procedurami i instrukcjami; 
rozliczanie z wykonania zadań przydzieionych poszczegóinym pracownikom; 

dokonywanie bieżącej oceny wyników pracy podwładnych przy uwzgiędnianiu osiągnięć 

i niedociągnięć w ich pracy, przeprowadzanie okresowej oceny na piśmie; 
anaiizowanie poziomu kwaiifikacji podwładnych i składanie wniosków dotyczących szkoleń do 

właściwej w tym zakresie komórki organizacyjnej;
10) wprowadzanie nowoprzyjętych pracowników w przydzieione im zadania oraz udzielanie 

wyjaśnień dotyczących ich obowiązków, uprawnień i odpowiedziainości, zapewnienie 
prawidłowego przebiegu służby przygotowawczej odbywanej w kierowanej komórce 
organizacyjnej;

II) dekretowanie pism kierowanych do komórki organizacyjnej oraz aprobowanie pism 
wychodzących, przygotowywanych w tej komórce organizacyjnej;

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)
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12) zapewnienie odpowiedniego poziomu dyscypliny pracy oraz przestrzegania przez podległych 
pracowników przepisów Regulaminu pracy obowiązującego w Starostwie oraz przepisów i zasad 
bhp i ppoż.;

13) przestrzeganie dyscypliny formalnej, merytorycznej i finansowej przy realizacji zadań;

14) zapewnienie właściwego przepływu informacji w kierowanej komórce, w tym o zmianach 

przepisów prawa obejmujących regulacją sprawy z zakresu działania komórki;
15) zapewnienie realizacji celów kontroli zarządczej, w tym właściwego zarządzania ryzykiem.

§ 35. Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za organizację pracy w podległych 
komórkach organizacyjnych oraz za pełną i prawidłową realizację zadań tych komórek, określonych 

w niniejszym Regulaminie oraz wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwał 
Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty, a także poleceń Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.

§ 36. Zakresy czynności poszczególnych pracowników Starostwa ustalają i podpisują ich 
bezpośredni przełożeni.

Rozdział 4
Zadania wspólne komórek organizacyjnych

§ 37. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności:
1) kompetentna, sprawna i kulturalna obsługa interesantów;

2) prowadzenie -  w zakresie swojej właściwości -  postępowań administracyjnych 
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

3) sporządzanie -  w zakresie swojej właściwości - projektów aktów normatywnych Rady, Zarządu 

i Starosty, w tym projektów zarządzeń określających szczegółowy zakres działania komórki 
organizacyjnej;

4) sporządzanie dla Rady, Zarządu lub Starosty wymaganych sprawozdań, analiz oraz bieżących 
informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań;

5) sporządzanie wniosków do projektu budżetu Powiatu w części dotyczącej realizowanych zadań, 
a także sprawozdań z jego wykonania;

6) wykonywanie uchwał Rady i Zarządu oraz składanie okresowych sprawozdań lub informacji 

w tym zakresie;
7) współpraca z komisjami Rady, zgodnie z merytorycznym zakresem działania komórki 

organizacyjnej;

8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, pisma posłów 
i senatorów oraz wnioski komisji Rady;

9) przygotowywanie informacji, stanowisk lub opinii w sprawach będących przedmiotem wniosków 
lub petycji;

10) współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań wymagających 
wspólnych uzgodnień, a także z radcami prawnymi Starostwa w sprawach wymagających 
konsultacji lub opinii prawnej;
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11) udostępnianie informacji publicznej zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie 

oraz przygotowywanie i przekazywanie takich informacji celem umieszczenia ich w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu;
12) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych;

13) ochrona danych osobowych oraz ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi 

w tym zakresie;
14) działanie na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań;

15) sprawowanie -  w zakresie swojej właściwości -  nadzoru merytorycznego nad jednostkami 
organizacyjnymi Powiatu.

Rozdział 5
Ramowe zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 38. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności prowadzenie spraw:

1) organizacyjnych, w tym między innymi:

a) opracowywanie projektów Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, 
Regulaminu pracy i ich aktualizacji oraz projektów ogólnych aktów wewnętrznych 
w sprawach mieszczących się w zakresie działania Wydziału,

b) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Starostwa w zakresie przyjmowania, rejestracji 
i wysyłania przesyłek (Kancelaria Ogólna, w tym Punkt Informacyjny) oraz Sekretariatu 
Starosty,

c) prowadzenie określonych w drodze zarządzenia Starosty centralnych rejestrów 
i odpowiadających im zbiorów dokumentów;

2) pracowniczych, związanych z wykonywaniem przez Starostę czynności z zakresu prawa pracy
wobec pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

-  z wyłączeniem kierowników szkół i placówek oświatowych -  oraz wobec kierowników

powiatowych służb, inspekcji i straży, a w tym między innymi:
a) załatwianie spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników oraz spraw 

emerytalno-rentowych pracowników,
b) nadzorowanie przeprowadzania okresowych ocen pracowników Starostwa oraz kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych -  z wyłączeniem kierowników szkół i placówek 
oświatowych,

c) prowadzenie akt osobowych pracowników, o których mowa we wprowadzeniu do wyliczenia 

oraz innej wymaganej przepisami prawa dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy,
d) nadzorowanie przestrzegania Regulaminu pracy obowiązującego w Starostwie, w tym 

porządku i dyscypliny pracy, prowadzenie dokumentacji i rozliczanie czasu pracy 
pracowników;

3) związanych ze szkoleniami pracowniczymi;
4) związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji;
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2)

3)

4)

5)

6) 

7)

8)

5) związanych z realizacją należących do właściwości powiatu lub starosty zadań określonych 

w przepisach o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

§ 39. Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

1) opracowywanie materiałów do projektu budżetu Powiatu oraz informacji, a także projektów 
planów finansowych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

nadzorowanie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Powiatu;
prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i rachunkowości budżetu Powiatu, Starostwa, a także 
wydzielonych środków;

sporządzanie okresowych sprawozdań, a także analiz dotyczących wykonania budżetu Powiatu; 
windykacja należności Skarbu Państwa i Powiatu; 

prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacjami i ich rozliczaniem;

naliczanie wynagrodzeń pracowników Starostwa oraz innych świadczeń związanych z pracą, 

odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz 
zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych; 
prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.

§ 40. 1. Do zadań Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami należy 
w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem należących do właściwości Powiatu lub 
Starosty zadań określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650 i 1000), w tym dotyczących 

gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i nieruchomościami stanowiącymi własność 

Skarbu Państwa;

prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem należących do właściwości Starosty zadań 

określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 703); 
obsługa administracyjno-gospodarcza Starostwa;
zaopatrywanie Starostwa w sprzęt, środki i materiały niezbędne do jego prawidłowego 
funkcjonowania;
zapewnienie obsługi informatycznej Starostwa; 
prowadzenie archiwum zakładowego;

prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych.

2. Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami wyodrębnionego w Wydziale Administracji 
i Gospodarki Nieruchomościami oraz pozostałych stanowisk w tym Wydziale określa Starosta, na 

wniosek Naczelnika Wydziału, w zarządzeniu dotyczącym szczegółowego zakresu działania tej 
komórki.

§ 41. Zakres działania Wydziału Komunikacji i Transportu obejmuje prowadzenie spraw 
związanych z realizacją należących do właściwości Powiatu lub Starosty zadań określonych 
w szczególności w:

2)

3)
4)

5)
6) 

7)
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1) przepisach o ruchu drogowym, w tym dotyczących:

a) rejestracji pojazdów,
b) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz 

wydawania uprawnień do wykonywania badań technicznych,
c) wykonywania zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz prowadzeniem 

parkingów strzeżonych,
d) wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz na wykorzystanie dróg 

w sposób szczególny;

2) przepisach o kierujących pojazdami w tym dotyczących:
a) wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,
b) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz 

wydawania uprawnień do szkolenia kandydatów na kierowców;
3) przepisach o transporcie, w tym dotyczących:

a) udzielania licencji i zezwoleń oraz wydawania zaświadczeń na wykonywanie krajowych 

przewozów drogowych,
b) wydawania decyzji i zaświadczeń uprawniających do wykonywania przewozów na liniach 

komunikacyjnych,
c) opracowywania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

§ 42. 1. Zakres działania Wydziału Geodezji i Kartografii obejmuje prowadzenie spraw 

związanych z wykonywaniem należących do właściwości Starosty zadań określonych w szczególności:

1) w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1566, z 2018 r. poz. 650 oraz M. P. z 2017 r. poz. 984), w tym między innymi:
a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji 

gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu,
b) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

c) zakładanie osnów szczegółowych,
d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujących zbiory danych 

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

-  ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB),

-  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowa baza GESUT),

-  rejestru cen i wartości nieruchomości,

-  szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
-  obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -  1:5000 (mapy ewidencyjne, mapy 
zasadnicze) -  BDOT 500,

e) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie 

map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

strona 11 z 27



f)ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

2) w przepisach o scalaniu i wymianie gruntów.

2. Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania określone 

w ust. 1 w pkt 1 przy pomocy Geodety Powiatowego, który jest równocześnie Naczelnikiem Wydziału 
Geodezji i Kartografii.

3. Podziału zadań pomiędzy poszczególne referaty wyodrębnione wewnątrz Wydziału Geodezji 
i Kartografii dokonuje Starosta, na wniosek Naczelnika Wydziału, w zarządzeniu określającym 
szczegółowy zakres działania tej komórki.

§ 43. Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy w szczególności prowadzenie 
spraw związanych z:

1) realizacją obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej, określonych dla 
Starosty w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 
oraz z 2018 r. poz. 12, 317 i 650), w tym między innymi:

a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego 

w zakresie ustalonym tą ustawą,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych 
w sprawach określonych tą ustawą,

c) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy obiektów budowlanych lub wykonania robót 
budowlanych oraz dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;

realizacją należących do właściwości Powiatu zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), 
w tym:
a) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się 

do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,

b) przygotowywanie odpowiednio opinii lub uzgodnień dotyczących rozwiązań przyjętych 

w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin 

z terenu Powiatu, a także projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, wydawanych przez burmistrzów lub wójtów gmin Powiatu;

przygotowywaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych zgodnie z ustawą 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566); 
statystyką ruchu budowlanego na terenie Powiatu;
prowadzeniem postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń stwierdzających spełnienie 
wymagań określonych dla samodzielnych lokali, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716).

§ 44. Zakres działania Wydziału Edukacji obejmuje prowadzenie spraw związanych z realizacją 
należących do właściwości Powiatu lub Starosty zadań z zakresu edukacji publicznej, w tym 
w szczególności:

2)

3)

4)
5)
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1) załatwianie spraw dotyczących zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych 
specjalnych i gimnazjów specjalnych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych, w tym z 
oddziałami integracyjnymi, placówek oświatowo wychowawczych, poradni psychologiczno- 

pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
2) wykonywanie w odniesieniu do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w pkt 1, 

czynności nadzorczo-kontrolnych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

3) współpracę z organami nadzoru pedagogicznego;

4) prowadzenie spraw pracowniczych w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

5) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
6) załatwianie spraw związanych z nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół 

publicznych.
§ 45. 1. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi sprawy związane z realizacją należących do 

właściwości Powiatu lub Starosty zadań określonych w szczególności w przepisach:

1) o ochronie środowiska;
2) o Inspekcji Ochrony Środowiska;

3) prawa wodnego;
4) o ochronie przyrody;

5) o lasach;

6) o ochronie zwierząt;

7) prawa łowieckiego;

8) o rybactwie śródlądowym;
9) o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

10) o odpadach;
11) prawa geologicznego i górniczego, z zastrzeżeniem ust. 2;
12) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

13) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Starosta jako organ administracji geologicznej wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 

w pkt 11, przy pomocy Geologa Powiatowego, którego stanowisko znajduje się w Wydziale Ochrony 

Środowiska.

§ 46. Wydział Polityki Społecznej i Zarządzania Kryzysowego prowadzi w szczególności 

sprawy związane z realizacją należących do właściwości Powiatu lub Starosty zadań dotyczących:
1) obrony cywilnej;
2) zarządzania kryzysowego;
3) spraw obronnych;
4) wojskowości;

5) bezpieczeństwa i porządku publicznego;
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6) ochrony zdrowia i polityki społecznej;

7) rzeczy znalezionych;

8) rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania dokumentów zawierających informacje 
niejawne

oraz zadań określonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 912).

§ 47. Do zadań Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących rozwoju oraz promocji Powiatu;

2) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy unijnych 

i innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań Powiatu;
3) opracowywanie projektów wieloletnich planów i programów inwestycyjnych Powiatu;
4) prowadzenie i koordynowanie realizacji inwestycji powiatowych;
5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

6) prowadzenie spraw z zakresu kultury, turystyki i sportu;
7) prowadzenie spraw związanych z realizacją należących do właściwości Powiatu lub Starosty 

zadań określonych w:
a) ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210),
b) ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 oraz z 2017 r. poz. 

1909),

c) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 450 i 650),

d) ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1075).

§ 48. Zakres działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
obejmuje prowadzenie spraw związanych z realizacją należących do właściwości:

1) Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku zadań z zakresu 
orzekania o niepełnosprawności;

2) Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku 
zadań z zakresu wydawania kart parkingowych.

§ 49. Do zadań Biura Obsługi Rady i Zarządu należy w szczególności:

1) załatwianie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji Rady, posiedzeń jej komisji, 
a także posiedzeń Zarządu;

2) gromadzenie, przygotowywanie i uzgadnianie materiałów warunkujących prawidłowy przebieg 
sesji Rady, posiedzeń komisji Rady oraz posiedzeń Zarządu;

3) przekazywanie radnym projektów uchwał i materiałów informacyjnych;
4) protokołowanie sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń Zarządu;
5) wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z obsługą Rady i Zarządu, w tym 

prowadzenie zbiorów oraz rejestrów:
a) uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego.
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b) uchwał Zarządu,

c) wniosków i opinii komisji Rady,
d) skarg, wniosków i petycji (rozpatrywanych przez Radę lub Zarząd);

6) przekazywanie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa i powiatowym 
jednostkom organizacyjnym uchwał Rady i Zarządu oraz wniosków komisji Rady i interpelacji 

radnych, a także czuwanie nad ich terminowym załatwianiem;
7) przedkładanie organom nadzoru nad działalnością Powiatu uchwał podjętych przez Radę, 

a także przesyłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego aktów 
normatywnych i innych przewidzianych prawem;

8) umieszczanie lub przekazywanie do umieszczenia na stronach internetowych Biuletynu 
Informacji Publicznej Powiatu uchwał Rady i Zarządu oraz odpowiednich informacji dotyczących 

tych organów, a także ich bieżąca aktualizacja;

9) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przez Radę skarg, wniosków i petycji oraz 
związanych z rozpatrywaniem przez Zarząd wniosków i petycji.

§ 50. Do zadań Biura Pomocy Prawnej należy w szczególności:
1) opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych 

Rady, Zarządu oraz wydawanych przez Starostę;

obsługa prawna Starosty w sprawach, w których pełni funkcję organu administracji publicznej; 
doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych Starostwa; 
udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Starosty, Zarządu i Rady; 

wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego;
opiniowanie i pomoc przy konstruowaniu umów i porozumień, w szczególności w sprawach 

zawiłych;

udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego, zwłaszcza 

w zakresie wynikającym z zadań Starosty, Zarządu i Rady; 
uczestniczenie w sesjach Rady.

§ 51. Do zadań Samodzielnego Stanowiska -  Audytor Wewnętrzny należy 

w szczególności:
1) przeprowadzanie w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu audytów wewnętrznych 

obejmujących ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz 

czynności doradcze;
sporządzanie sprawozdań z audytu zawierających między innymi:
a) wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analizę ich przyczyn,
b) określenie skutków lub ryzyk wynikających ze wskazanych słabości kontroli zarządczej,
c) zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia 

usprawnień,
d) opinię audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli 

zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym;

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

2)
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3)

4)

5)

6)

7)

występowanie do kierowników komórek lub jednostek audytowanych o informacje na temat 

działań podjętych w celu realizacji zaleceń, o których mowa w pkt 2 lit. c oraz stopnia ich 
realizacji;

analizowanie informacji, o których mowa w pkt 3, przeprowadzanie, w miarę potrzeby, 
czynności sprawdzających;

dokumentowanie wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyników 
audytu wewnętrznego, prowadzenie bieżących akt oraz stałych akt audytu wewnętrznego, 
zgodnie z przepisami w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego; 
sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z ich wykonania; 
wykonywanie innych obowiązków audytora wewnętrznego określonych w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie.

§ 52. Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa i w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu w zakresie realizacji zadań własnych Powiatu, zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych Powiatowi w drodze porozumień oraz 
w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych 

służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej w zakresie 

wykonywania przez te jednostki zadań Powiatu;

przeprowadzanie w podmiotach, którym została powierzona w drodze porozumienia lub umowy 
realizacja zadań własnych Powiatu, kontroli w zakresie sposobu wykonania tych zadań oraz 
wydatkowania przekazanych na ten cel środków;

przeprowadzanie w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu kontroli w zakresie 

gospodarki finansowej, procesów gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi, 

gospodarowania mieniem oraz funkcjonowania systemu kontroli zarządczej; 

sporządzanie protokołów kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych Starosty, 
analizowanie informacji o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, inicjowanie kontroli 
sprawdzających;
opracowywanie projektów rocznych planów kontroli; 

sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji planów kontroli;

współpraca z organami kontroli zewnętrznej przeprowadzającymi kontrole w Starostwie, 
przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne tych organów; 
monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne Starostwa zaleceń zawartych 
w wystąpieniach pokontrolnych, o których mowa w pkt 7; 
prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w Starostwie;

10) prowadzenie dokumentacji kontroli, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, a także kontroli 
zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie przez uprawnione do tego organy, chyba że 

odrębne przepisy prawa stanowią inaczej.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8) 

9)
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§ 53. Do zadań Samodzielnego Stanowiska — Powiatowy Rzecznik Konsumentów należy 
w szczególności:

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 właściwą miejscowo delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w tym przekazywanie na bieżąco wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony 

konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;

5) współdziałanie z organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

6) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się 
postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

7) występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów, w charakterze oskarżyciela 
publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;

8) zgłaszanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomień dotyczących 
podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję lub praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów;

9) występowanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów z powództwami przeciwko 

przedsiębiorcom w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;

10) przedkładanie Staroście do zatwierdzenia rocznych sprawozdań ze swojej działalności w roku 
poprzednim, oraz przekazywanie ich właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów;
11) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650) lub w przepisach odrębnych.

§ 54. Do zadań Samodzielnego Stanowiska -  Inspektor Ochrony Danych należy:
1) informowanie Starosty, pracowników Starostwa, którzy przetwarzają dane osobowe oraz 

podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych (podmiot przetwarzający),
0 obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. 2016.119.1), zwanego dalej „rozporządzeniem", 

innych przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), zwanej dalej 

„ustawą";
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2) monitorowanie przestrzegania przepisów, o których mowa w pkt 1, oraz przepisów 
wewnętrznych obowiązujących w Starostwie lub w podmiocie przetwarzającym, w dziedzinie 

ochrony danych osobowych, w tym dotyczących podziału obowiązków, działań zwiększających 

świadomość, szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych 

osobowych oraz przeprowadzanie powiązanych z tym audytów;
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 

wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;
4) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organem nadzorczym;

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, o którym mowa w pkt 4, 

w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi 

konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach 

prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
6) opracowywanie lub nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych osobowych w Starostwie oraz środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ich ochronę;
7) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami 

o ochronie danych osobowych;
8) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Starostwie;
9) wykonywanie innych obowiązków Inspektora Danych Osobowych określonych w przepisach 

o ochronie danych osobowych oraz w dokumentacji, o której mowa w pkt 6, a także innych 
obowiązków powierzonych przez Starostę.

§ 55. Do zadań Samodzielnego Stanowiska -  Pełnomocnik do spraw Ochrony
Informacji Niejawnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa 
fizycznego;

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje 
niejawne;

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie 
ryzyka;

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

informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, 
materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie wymagającej zatwierdzenia przez Starostę dokumentacji określającej poziom 
zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych o klauzuli 
„poufne";

6) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Starosty planu ochrony informacji 
niejawnych w Starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie 
jego realizacji;

7) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
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8) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 

sprawdzających wobec osób zatrudnionych w Starostwie na stanowiskach związanych 
z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne";

9) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone 

w Starostwie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, 

którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
10) współpraca -  w zakresie realizacji swoich zadań -  z właściwymi jednostkami i komórkami 

organizacyjnymi służb ochrony państwa;

11) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083) i w przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 56. Do zadań Samodzielnego Stanowiska - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
należy:

1) przeprowadzanie w Starostwie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) bieżące informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami 
zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) sporządzanie i przedstawianie Staroście, 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 warunków pracy;

4) przedstawianie Staroście wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na
stanowiskach pracy;

5) opracowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) ustalanie lub udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz

opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków,

a także kontrola realizacji tych wniosków;
7) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków 

przy pracy, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy;

8) dokonywanie lub udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
z wykonywaną pracą;

9) przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanie 
szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie dokumentacji 

tych szkoleń;
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10) współpraca z podmiotami zajmującymi się badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla 

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

organizowania tych badań i pomiarów;
11) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, 

a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników, prowadzenie 

ewidencji dotyczącej tych badań;
12) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy.
§ 57. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Starosta w drodze 

zarządzenia. Regulacją taką nie obejmuje się tych komórek organizacyjnych, których zakres działania 

został w sposób wyczerpujący określony w Regulaminie.

Rozdział 6
Tryb pracy Starostwa

§ 58. 1. Zadania Starostwa realizowane są przez komórki organizacyjne wymienione w § 10, 
zgodnie z ich zakresem działania, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, aktami 

normatywnymi uchwalanymi przez organy Powiatu lub wydawanymi przez Starostę oraz poleceniami 

Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.
2. Zadania o charakterze kompleksowym realizowane są przy udziale kilku właściwych 

merytorycznie komórek organizacyjnych, których działania koordynuje osoba wyznaczona przez 

Starostę, Wicestarostę lub Sekretarza.
§ 59. Sprawy w Starostwie załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz innymi właściwymi przepisami prawa.
§ 60. 1. Czynności kancelaryjne w Starostwie wykonywane są zgodnie z zasadami określonymi 

w Instrukcji kancelaryjnej oraz w wewnętrznych aktach normatywnych wydawanych przez Starostę.
2. W Starostwie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na Jednolitym rzeczowym 

wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.

3. Za bezpośredni nadzór nad prawidłowym stosowaniem przez pracowników komórek 

organizacyjnych rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, oraz wewnętrznych aktów normatywnych, 

o których mowa w ust. 1, odpowiedzialność ponoszą kierownicy tych komórek.
§ 61. 1. Do podpisu Starosty zastrzeżone są, o ile Starosta nie postanowi inaczej:

1) zarządzenia oraz inne ogólne akty wewnętrzne;
2) dokumenty, pisma dotyczące spraw należących do wyłącznej właściwości Starosty;
3) korespondencja z organami władzy publicznej, organami administracji rządowej, organami 

samorządu terytorialnego;

4) korespondencja z organami kontroli zewnętrznej i prokuraturą;
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5) odpowiedzi na interpelacje i wnioski senatorów, posłów i radnych;

6) korespondencja kierowana do Rady i jej komisji oraz odpowiedzi na wnioski komisji Rady 
składane do Zarządu;

7) odpowiedzi na skargi;

8) dokumenty, pisma w sprawach ze stosunku pracy pracowników Starostwa, kierowników 
powiatowych jednostek organizacyjnych i kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży;

9) listy płac, nagród i premii;

10) dokumenty finansowe określone w zarządzeniu w sprawie obiegu dokumentów finansowych 
w Starostwie;

11) dokumenty dotyczące zamówień publicznych;
12) decyzje administracyjne;

13) delegacje służbowe dla Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika, pracowników nadzorowanych 
komórek organizacyjnych, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży wobec których wykonuje czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy;

14) uzasadnienia do projektów uchwał Rady przedkładanych jej przez Zarząd.
2. W przypadku nieobecności Starosty pisma lub dokumenty, o których mowa w ust. 1, podpisuje 

Wicestarosta z tym, że do podpisywania zarządzeń oraz decyzji konieczne jest odrębne upoważnienie 
udzielone przez Starostę.

§ 62. Wicestarosta podpisuje:

1) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie nadzorowanych -  nie zastrzeżone do podpisu 

Starosty;
2) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej -  na podstawie 

i w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę;

3) wnioski i opinie dotyczące bezpośrednio podległych pracowników Starostwa;
4) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Starostę;
5) delegacje służbowe dla pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych, z zastrzeżeniem 

§65.

§ 63.1. Sekretarz podpisuje:
1) korespondencję kierowaną do podległych komórek organizacyjnych, a także do pozostałych 

w sprawach z zakresu swojej właściwości;
2) delegacje służbowe dla pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych, z zastrzeżeniem 

§65;
3) wnioski i opinie dotyczące bezpośrednio podległych pracowników;
4) informacje, opinie, wnioski i pisma w sprawach z zakresu swojego działania -  nie zastrzeżone 

do podpisu Starosty;
5) zaświadczenia dotyczące zatrudnienia pracowników Starostwa;
6) inne pisma lub dokumenty w zakresie ustalonym przez Starostę.
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2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Starosty i Wicestarosty, Sekretarz podpisuje delegacje 

służbowe zastrzeżone do ich właściwości.

§ 64. Skarbnik podpisuje:
1) umowy -  w formie kontrasygnat;
2) dokumenty związane z realizacją budżetu Powiatu i inne dokumenty finansowo-księgowe, 

zgodnie z zarządzeniem Starosty dotyczącym obiegu dokumentów finansowych w Starostwie;

3) pisma do jednostek organizacyjnych Powiatu, dotyczące realizacji budżetu i spraw finansowych 

mniejszej wagi;
4) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia pracowników Starostwa;
5) delegacje służbowe dla pracowników Wydziału Finansowo-Budżetowego, z zastrzeżeniem § 65.

§ 65. W uzasadnionych przypadkach Starosta może upoważnić do podpisywania delegacji
służbowych, o których mowa w § 62 pkt 5, § 63 ust. 1 pkt 2 i w § 64 pkt 5, kierowników właściwych 

komórek organizacyjnych.
§ 66. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy na samodzielnych stanowiskach 

organizacyjnych podpisują:
1) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej -  na podstawie 

i w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę;
2) informacje, opinie, wnioski w sprawach mieszczących się w ich zakresach działania;
3) korespondencję kierowaną do stron, instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach przez 

siebie załatwianych, o ile nie została zastrzeżona do podpisu Starosty;

4) wnioski i opinie w sprawach podległych im pracowników;

5) inne pisma i dokumenty w zakresie udzielonych przez Starostę upoważnień.
§ 67. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych reguluje zarządzenie Starosty 

w sprawie obiegu dokumentów finansowych.

§ 68. 1. Zasady udzielania urlopów pracownikom Starostwa określa Regulamin pracy 
obowiązujący w Starostwie.

2. Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych urlopów udziela Starosta, a w przypadku 

jego nieobecności Wicestarosta. Podczas jednoczesnej nieobecności Starosty i Wicestarosty urlopów 
tych udziela Sekretarz.

§ 69. 1. Projekty pism, dokumentów lub innych materiałów w formie papierowej lub 
elektronicznej, przedstawiane do podpisu odpowiednio Staroście, Wicestaroście, Sekretarzowi lub 

Skarbnikowi winny być uprzednio wstępnie zaakceptowane przez kierownika komórki organizacyjnej, 
w której je opracowano, co potwierdza się odpowiednio w stosowanym w Starostwie elektronicznym 
systemie obiegu dokumentów i poprzez podpis na drugim egzemplarzu takiego projektu w formie 
papierowej. Drugie egzemplarze projektów pism, dokumentów i innych materiałów w formie 
papierowej winny zawierać również podpis pracownika prowadzącego sprawę (opracowującego 
dokument lub materiał informacyjny) i datę jego złożenia -  z lewej strony pod treścią pisma.

2. Zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników na samodzielnych 
stanowiskach organizacyjnych.
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§ 70. 1. Na pismach i dokumentach w formie papierowej, w zależności od ich rodzaju, umieszcza 
się odcisk właściwej pieczęci urzędowej, nagłówkowej oraz podpisowej (imiennej do podpisu). Odcisku 
pieczęci (nagłówkowej, podpisowej) nie umieszcza się na blankietach korespondencyjnych 
zawierających ich nadruk.

2. Zasady ewidencjonowania, wydawania oraz niszczenia pieczęci zużytych lub nieaktualnych 
określa Starosta w drodze zarządzenia.

Rozdział 7
Podstawowe zasady opracowywania projektów uchwał Zarządu oraz zarządzeń 

i innych ogólnych aktów wewnętrznych wydawanych przez Starostę
§ 71. Projekty uchwał Zarządu, projekty zarządzeń i innych ogólnych aktów wewnętrżnych 

wydawanych przez Starostę (okólniki, pisma okólne itp.), zwane dalej „projektami aktów 

normatywnych", opracowują właściwe pod względem merytorycznym komórki organizacyjne albo -  

w odniesieniu do projektów uchwał Zarządu -  również właściwe powiatowe jednostki organizacyjne.
§ 72. Projekty aktów normatywnych winny być sporządzane zgodnie z zasadami techniki 

prawodawczej, w tym w szczególności:

1) redakcja przepisów winna być jasna, zwięzła i poprawna pod względem językowym oraz

powszechnie zrozumiała;

2) każdy projekt aktu normatywnego winien składać się z:
a) tytułu aktu zawierającego:

-  oznaczenie rodzaju aktu (uchwała, zarządzenie itp.),
-  numer aktu,

-  oznaczenie podmiotu podejmującego lub wydającego akt,

-  datę aktu,
-  określenie przedmiotu aktu,

b) treści aktu zawierającej:
-  określenie jego podstawy prawnej,

-  postanowienia aktu ujęte w paragrafy, ustępy, punkty, litery, tiret i podwójne tiret,

-  określenie pełnych tytułów aktów prawnych, które tracą moc,

-  określenie wykonawcy aktu,

-  określenie daty wejścia w życie.
§ 73. 1. Projekty aktów normatywnych winny być uzgadniane ze Skarbnikiem, jeżeli dotyczą 

spraw finansowych lub mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych, jak również 
z właściwymi komórkami organizacyjnymi, gdy regulacja związana jest z zakresem ich działania.

2. Jeżeli z przepisów prawa wynika, że podjęcie uchwały lub wydanie innego aktu możliwe jest po 
uprzednim uzyskaniu zgody lub opinii określonego organu, instytucji lub innego podmiotu, wówczas 
do projektu aktu dołącza się kopię pisma zawierającego wymaganą zgodę lub opinię albo czyni się 
o tym wzmiankę w informacji dołączanej do tego projektu.
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3. Po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w ust. 1 i 2, projekt aktu przedkładany jest radcy 

prawnemu Starostwa, celem zaopiniowania pod względem prawnym.

4. Projekty aktów normatywnych parafują:
1) osoby odpowiedzialne za ich opracowanie z tym, że w przypadku aktów opracowywanych przez 

komórki organizacyjne - kierownicy tych komórek, a w przypadku aktów opracowywanych przez 

powiatowe jednostki organizacyjne - kierownicy tych jednostek;

2) radca prawny, który je opiniował.
5. Zaparafowane projekty uchwał Zarządu przedkładane są do Biura Obsługi Rady i Zarządu, 

a projekty zarządzeń oraz innych ogólnych aktów wewnętrznych wydawanych przez Starostę do 

Wydziału Organizacyjnego.
§ 74. 1. Rejestr oraz zbiór uchwał Zarządu prowadzi Biuro Obsługi Rady i Zarządu.
2. Rejestr oraz zbiór zarządzeń oraz innych ogólnych aktów wewnętrznych wydawanych przez 

Starostę prowadzi Wydział Organizacyjny.
3. Pracownicy wyznaczeni przez kierowników komórek, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazują 

kopie uchwał Zarządu lub aktów wewnętrznych wydawanych przez Starostę właściwym komórkom 

organizacyjnym lub powiatowym jednostkom organizacyjnym.

Rozdział 8
Zasady organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji

§ 75. 1. Starosta lub Wicestarosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, 
z zastrzeżeniem ust. 2, w godz. od 12.00 do 14.00, w siedzibie Starostwa przy ul. Głowackiego 51, 

w Brzesku.

2. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie w sprawach skarg 
i wniosków odbywa się w następnym dniu roboczym.

3. Sekretarz, Skarbnik, kierownicy komórek organizacyjnych oraz pozostali pracownicy Starostwa 

przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa, z zastrzeżeniem 
ust. 4.

4. Starosta, w drodze zarządzenia, ustala jeden dzień w tygodniu, w którym przyjmowanie 

interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się również po godzinach pracy Starostwa.

5. Petycje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

§ 76. Do zadań Wydziału Organizacyjnego, z zastrzeżeniem § 77 ust. 2, należy:
1) rejestrowanie skarg, wniosków i petycji;
2) koordynowanie oraz nadzorowanie terminowości załatwiania skarg, wniosków i petycji, których 

rozpatrzenie należy do właściwości Starosty;

3) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w oparciu o wyniki postępowania 
wyjaśniającego oraz projektów odpowiedzi na wnioski i petycje;

4) organizacyjna obsługa przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Starostę lub Wicestarostę, 
w tym w szczególności:
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a) rejestracja zgłaszających skargi lub wnioski,

b) dokonywanie wstępnego rozpoznania przedmiotu skargi lub wniosku,
c) sporządzanie protokołów z przyjęcia skargi lub wniosku;

5) opracowywanie i przekazywanie do publikacji na stronie internetowej Powiatu:

a) informacji dotyczących złożonych petycji, w tym ich skanów oraz ich aktualizacji,
b) ogłoszeń dotyczących petycji wielokrotnych,

c) zbiorczych informacji o rozpatrywanych petycjach 
- zgodnie z przepisami o petycjach;

6) prowadzenie i przechowywanie akt rozpatrywanych wniosków i petycji oraz skarg, 
z zastrzeżeniem § 80 ust. 3 i § 81 pkt 2 oraz § 82.

§ 77. 1. Skargi i wnioski wnoszone do Starostwa pisemnie albo za pomocą telefaksu lub poczty 

elektronicznej oraz ustnie do protokołu, a także petycje składane w formie pisemnej lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, podlegają rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 2, w Rejestrze Skarg, 
Wniosków i Petycji zwanym dalej „Rejestrem", który prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym.

2. Skargi, wnioski i petycje kierowane do Rady, a także wnioski i petycje rozpatrywane przez 
Zarząd, rejestrowane są w odrębnym Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji prowadzonym przez Biuro 
Obsługi Rady i Zarządu, które załatwia sprawy związane z rozpatrywaniem przez Radę skarg, 

wniosków i petycji oraz przez Zarząd wniosków i petycji, a także gromadzi i przechowuje 
dokumentację tych spraw.

3. Pracownik Starostwa przyjmujący skargę lub wniosek zgłoszony ustnie, sporządza z tej 
czynności protokół, który winien zawierać datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) 

i adres skarżącego lub wnioskodawcy oraz zwięzły opis przedmiotu skargi lub wniosku, a także 

podpisy zgłaszającego i przyjmującego zgłoszenie.

§ 78. Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz właściwe w tym zakresie przepisy wykonawcze wydane na jego 
podstawie, a w przypadku petycji -  przepisy o petycjach.

§ 79. Projekty odpowiedzi na wnioski i petycje sporządzane są w Wydziale Organizacyjnym na 
podstawie informacji, stanowisk lub opinii przygotowywanych przez właściwe merytorycznie komórki 

organizacyjne.
§ 80. 1. Skarga dotycząca pracownika Starostwa nie może być przekazana do rozpatrzenia temu 

pracownikowi, ani też pracownikowi wobec, którego pozostaje on w stosunku nadrzędności 

służbowej.
2. W przypadku skargi na działalność pracownika (pracowników) komórki organizacyjnej lub jej 

kierownika, albo na pracownika na samodzielnym stanowisku organizacyjnym, postępowanie 
wyjaśniające, z zastrzeżeniem ust. 3, przeprowadza osoba z kierownictwa Starostwa właściwa ze 
względu na podporządkowanie służbowe tej komórki lub pracownika, którego skarga dotyczy.

3. Skarga na pracownika komórki organizacyjnej może być przekazana do załatwienia jego 
bezpośredniemu przełożonemu, z obowiązkiem powiadomienia Starosty o sposobie jej załatwienia. 
O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.
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§ 81. W przypadkach, o których mowa w § 80:
1) w ust. 2, odpowiednio kierownik komórki organizacyjnej lub pracownik na samodzielnym 

stanowisku organizacyjnym przedkłada Staroście lub innej osobie z kierownictwa Starostwa, 
przeprowadzającej postępowanie wyjaśniające, pisemne wyjaśnienia w sprawie będącej 

przedmiotem skargi, które wraz z dokumentacją sprawy podlegają analizie w toku 

prowadzonego postępowania. Projekt odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy przedkładany 

jest Staroście do podpisu;
2) w ust. 3, pracownik na którego działalność złożono skargę, przedkłada pisemne wyjaśnienia 

bezpośredniemu przełożonemu, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające w tej sprawie 

i udziela odpowiedzi na skargę. Kopie odpowiedzi na skargę i pozostałej dokumentacji sprawy 

przedkłada się w Wydziale Organizacyjnym najpóźniej w dniu upływu terminu jej załatwienia. 
W Rejestrze umieszcza się adnotację o znaku sprawy i komórce organizacyjnej, w której 

przechowywane są oryginały akt sprawy.
§ 82. 1. Do zadań właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych należy załatwianie skarg, 

które zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1) podlegają rozpatrzeniu w toku postępowania administracyjnego;
2) należy uważać, zależnie od ich treści, za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia 

nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.
2. Wydział Organizacyjny przekazuje oryginały skarg, określonych w ust. 1, do właściwych 

merytorycznie komórek organizacyjnych, dokonując równocześnie odpowiedniej adnotacji w Rejestrze, 

a komórki merytoryczne zobowiązane są przekazać do Wydziału Organizacyjnego:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 w pkt 1, kopię decyzji kończącej sprawę, której 
uzasadnienie winno zawierać stanowisko organu dotyczące skargi;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 w pkt 2, kopię decyzji w tej sprawie (lub postanowienia 

-  jeżeli w tej sprawie taką formę przewidują przepisy prawa) albo informację o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 83. Starosta może zlecić pracownikowi zatrudnionemu na Samodzielnym Stanowisku do spraw 
Kontroli przeprowadzenie kontroli w sprawie będącej przedmiotem skargi, w każdym stadium 

postępowania prowadzonego w celu jej załatwienia.

§ 84. 1. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego na bieżąco nadzoruje prawidłowość i terminowość 
załatwienia skarg, wniosków i petycji, zapewnia również opracowywanie analiz, sprawozdań 
i informacji dotyczących skarg, wniosków i petycji.

2. Nadzór ogólny nad terminowością załatwiania skarg, wniosków i petycji sprawuje Sekretarz.

Rozdział 9.
Organizacja kontroli wewnętrznej

§ 85. 1. Kontrole w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu przeprowadza 
w szczególności Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli.
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2. Kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu mogą przeprowadzać także upoważnieni przez 

Starostę pracownicy właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych.
§ 86. Kontrolę funkcjonalną w zakresie swoich uprawnień wykonują Starosta, Wicestarosta, 

Sekretarz, Skarbnik, Główny Księgowy Starostwa oraz kierownicy poszczególnych komórek 
organizacyjnych.

§ 87. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przeprowadza kontrole w odniesieniu do innych 

komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie dyscypliny pracy.

§ 88. Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli określa Starosta w drodze 
zarządzenia. Zasady te nie dotyczą kontroli, o których mowa w § 86 i § 87.

§ 89. Starosta sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej, a także 

należytym wykorzystaniem jej wyników.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 90. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy 
i pracowników, a także rozkład czasu pracy, określa Regulamin pracy ustalony przez Starostę 

w drodze zarządzenia.
§ 91. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach 

organizacyjnych -  każdy w zakresie swojej właściwości rzeczowej -  zobowiązani są przedkładać 

Staroście, za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, wnioski dotyczące zmiany, w tym 
w szczególności aktualizacji Regulaminu oraz projekty zarządzeń Starosty dotyczących szczegółowego 
zakresu działania komórek organizacyjnych lub jego zmiany.

§ 92. Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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