ZARZ/\D POWIATU
KtODZKlEGO

UCHWALA NR 44/2022

ZARZ4DU POWIATU KLODZKIEGO
z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Klodzku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz^dzie powiatowym
(Dz.U.z 2020. poz. 920 t.j.) Zarz^d Powiatu Klodzkiego uchwala, co nast^puje:
§ 1. Uchwala si? Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Klodzku:
Rozdzial 1.

Postanowienia ogolne

§ 2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Klodzku, zwany dalej „Regulaminem"
okresla organizacj? i zasady dzialania Starostwa Powiatowego w Klodzku, zwanego dalej „Starostwem".
§ 3. llekroc w Regulaminie jest mowa o:
1)Powiecie - nalezy przez to rozumiec Powiat Klodzki;

2) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rad? Powiatu Klodzkiego;
3)Zarz^dzie - nalezy przez to rozumiec Zarz^d Powiatu Klodzkiego;
4) Staroscie - nalezy przez to rozumiec Starost? Klodzkiego;

5) Wicestaroscie - nalezy przez to rozumiec Wicestarost? Klodzkiego;
6)Etatowym Czlonku Zarz^du - nalezy przez to rozumiec Etatowego Czlonka Zarz^du Powiatu
Klodzkiego;

7) Sekretarzu - nalezy przez to rozumiec Sekretarza Powiatu Klodzkiego;
8) Skarbniku - nalezy przez to rozumiec Skarbnika Powiatu Klodzkiego;

9) Wydziale - nalezy przez to rozumiec wydzial oraz wymienion^ w Regulaminie komork?
organizacyjny Starostwa, dla ktorej ustalono inny nazw?;

10) Referacie - nalezy przez to rozumiec komork? samodzielny lub wewn?trzny komork? organizacyjny
wydzialu, dla ktorego moze bye ustalona inna nazwa;

11) Kierowniku komorki organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec dyrektora wydzialu oraz komorki
organizacyjnej Starostwa, dla ktorej ustalono inny nazw?, a takze kierownika referatu lub biura;

12) instrukcji kancelaryjnej - nalezy przez to rozumiec instrukcj? kancelaryjny dla organow powiatu;
13) pracownikach samorzydowych - nalezy przez to rozumiec pracownikow zatrudnionych w Starostwie
Powiatowym w Klodzku.

§ 4. Starostwo jest jednostky budzetowy powiatu, przy pomocy ktorej Zarzyd i Starosta wykonujy
zadania okreslone w obowiyzujycych przepisach prawa.
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§ 5. Siedzib^ Starostwa jest miasto Ktodzko z Oddziatami Zamiejscowymi Starostwa w Bystrzycy
Ktodzkiej i Nowej Rudzie.
§ 6. Organizacj^ i porz^dek pracy oraz zwi^zane z tym prawa i obowi^zki pracownikow i pracodawcy
okresla Regulamin Pracy Starostwa.
Rozdziat 2.

Zasady kierowania Starostwem

§ 7. 1. Starosta(ST)jest kierownikiem starostwa, zwierzchnikiem stuzbowym pracownikow starostwa
i kierownikow jednostek organizacyjnych oraz inspekcji.
2. Starosta w stosunku do pracownikow starostwa oraz kierownikow jednostek organizacyjnych
wykonuje czynnosci z zakresu prawa pracy z uwzgl^dnieniem uregulowah zawartych w innych
przepisach prawa.
3. Do zadah Starosty nalezy w szczegolnosci:
1)zwolywanie posiedzeh zarz^du powiatu i przewodniczenie na jego posiedzeniach;
2)organizowanie pracy Starostwa;
3)organizowanie i nadzorowanie kontroli zarz^dczej w Starostwie;

4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
chyba ze przepisy szczegolne przewiduj^ wydawanie decyzji przez zarz^d powiatu;
5) upowaznianie
pracownikow
Starostwa
do
wydawania
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

wjego

publicznej

imieniu

decyzji

6) prowadzenie
systemow
zarz^dzania
wdrozonych
w Starostwie
na
podstawie
wlasciwych norm mi^dzynarodowych i krajowych w zakresie wlasciwym dla kierownika jednostki;
7)reprezentowanie powiatu i starostwa na zewn^trz;

8)dokonywanie ocen okresowych kierownikow podleglych komorek i jednostek organizacyjnych na
zasadach okreslonych w odr^bnych przepisach;
9) wykonywanie zadah zastrzezonych dla Starosty ustawami, uchwalami Rady i Zarzqdu oraz
wynikaj^cych ze Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

4. W celu wykonania zadah, o ktorych mowa w ust. 1 - 3 Starosta wydaje zarz^dzenia, regulaminy,
instrukcje i polecenia stuzbowe oraz moze udzielac petnomocnictw do realizacji okreslonych zadah.
5. Starosta pelni funkcj? Walnego Zgromadzenia
Komunikacji Samochodowej" SA w Klodzku.

Akcjonariuszy

Spolki „Przedsifbiorstwo

6. Starosta sprawuje nadzor nad:
1) Komend^ Powiatow^ Pahstwowej Strazy Pozarnej;
2) Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Klodzku.
7. Bezposrednio Staroscie podlegaj^:
1) Wicestarosta;

2)Etatowy Cztonek Zarz^du;
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3) Sekretarz Powiatu;
4)Skarbnik Powiatu;

5) Geodeta Powiatowy;
6) Wydziai Geodezji, Kartografii i Katastru;

7) Wydziat Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa;
8)Powiatowy Zespoi ds. Orzekania o Niepetnosprawnosci;
9) Wydziai Zarz^dzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotnej;
10)Powiatowe Centrum Zarzqdzania Kryzysowego;
11) Referat Audytu Wewn^trznego i Kontroli;

12) Biuro ds Obslugi Prawnej;
13) Geolog Powiatowy;
14) Powiatowy Rzecznik Konsumentow;

15) Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy - BHP;
16) Rzecznik Prasowy;
17)Inspektor Ochrony Danych.

§ 8. Do podstawowych zadan Wicestarosty i Etatowego Czlonka Zarzqdu nalezy zapewnienie
sprawnej i efektywnej realizacji zadan okreslonych dla podleglych im komorek organizacyjnych
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, a takze sprawowanie i nadzorowanie w podleglych
wydzialach Starostwa funkcjonowania systemu kontroli zarz^dczej.
§ 9. Do zakresu obowi^zkow Wicestarosty(WS)nalezy w szczegolnosci:

1) Sprawowanie bezposredniego nadzoru nad nast^puj^cymi komorkami organizacyjnymi Starostwa:
a) Wydzialem Oswiaty,

b) Wydzialem Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
2)Nadzor nad jednostkami organizacyjnymi powiatu:
a)Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
b) domami dziecka i domami pomocy spolecznej,

c)szkolami i placowkami oswiatowymi dla ktorych organem prowadz^cym jest Powiat Klodzki.
3)Zast^powanie Starosty w czasie jego nieobecnosci.

§ 10. Do zakresu obowi^zkow Etatowego Czlonka Zarz^du(ECZ)nalezy w szczegolnosci:

1) Sprawowanie bezposredniego nadzoru nad nast^puj^cymi komorkami organizacyjnymi Starostwa
Powiatowego:
a) Wydzialem Komunikacji, Transportu i Drog Publicznych,
b) Wydzialem Rozwoju, Promocji i Kultury,
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c) Wydziafem Gospodarki Nieruchomosciami;

2)Nadzor nad jednostkami organizacyjnymi powiatu i inspekcjami:
a) Powiatowym Urz^dem Pracy,
b)Zarz^dem Drog Powiatowych,

c)Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego;
3)Zast^powanie Starosty i Wicestarosty w czasie ich nieobecnosci.

§11. 1. Nadzor Starosty, Wicestarosty i Etatowego Czlonka Zarz^du nad jednostkami
organizacyjnymi Powiatu wykonywany jest przy pomocy wlasciwych merytorycznie wydziatow,
z zastrzezeniem ust.2.

2. Nadzor nad domami pomocy spolecznej i domami dziecka odbywa si? przy pomocy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Nadzor Starosty, Wicestarosty i Etatowego Czlonka Zarzqdu nad jednostkami organizacyjnymi
Powiatu, strazami i inspekcjami przedstawia schemat stanowi^cy zat^cznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.

§ 12. Do zakresu obowi^zkow Wicestarosty i Cztonka Zarz^du nalezy rowniez:
1) dokonywanie ocen okresowych kierownikow podlegtych komorek ijednostek organizacyjnych na
zasadach okreslonych w odr?bnych przepisach;
2)rozstrzyganie o sposobie zalatwiania spraw przez podlegle im wydzialy;
3) reprezentowanie Starostwa na zewn^trz za zgod^ Starosty w sprawach nalez^cych do zakresu
dziatania podlegtych im wydzialow, o ile nie s^ zastrzezone dla Starosty;

4) podpisywanie w granieaeh swoich uprawnien korespondencji wynikajqcej z zakresu dziaiania
podleglych im wydziatow;
5) wykonywanie innych zadan zleconych przez Starost?.
§ 13. Starosta na czas przebywania na urlopie, delegacji shazbowej lub zwolnieniu lekarskim moze
upowaznic Etatowego Cztonka Zarz^du i Sekretarza do zast?powania go w zakresie okreslonym
w petnomocnictwie.

§ 14. E Sekretarz (SP) w zakresie ustalonym przez Starost?, zapewnia sprawne funkcjonowanie
Starostwa, dba o warunki jego dziatania, organizuje prac? Starostwa, a takze prowadzi inne sprawy
z upowaznienia Starosty.
2. Do zadah Sekretarza nalezy w szczegolnosci:

1) nadzor nad terminowym zalatwieniem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa
i instrukcji kancelaryjnej;
2) nadzor nad przygotowywaniem odpowiedzi na interpelaeje, wnioski i zapytania radnych, wnioski
i opinie komisji rady;

3)realizowanie polityki zarz^dzania zasobami ludzkimi w zakresie ustalonym w upowaznieniu Starosty;
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4)koordynowanie prac zwi^zanych z opracowywaniem projektow aktow reguluj^cych struktury
i zasady dziaiania Starostwa i jego komorek organizacyjnych;

5) nadzorowanie toku przygotowywania projektow uchwal Zarz^du oraz prac zwi^zanych z organizacj^
posiedzen Zarz^du;

6)nadzorowanie prac dotycz^cych przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektow uchwat
i innych materialow przedstawianych przez Zarz^d oraz wspolpraca z Biurem Rady w tym zakresie;
7) nadzor nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem 1 zaiatwianiem skarg, wnioskow i petycji;
8) nadzor nad realizacj^ zadan zwi^zanych z udost^pnianiem informacji publicznej;
9) nadzor nad realizacjq zadan wynikaj^cych z dzialan podejmowanych przez podmioty wykonuj^ce
zawodow^ dziatalnosc lobbingow^;

10) Nadzorowanie realizacji Budzetu Obywatelskiego Powiatu Ktodzkiego;
11) wykonywanie innych zadan powierzonych przez Starost? w zakresie czynnosci i upowaznieniach;
3. Bezposrednio Sekretarzowi podlegaj^:
1) Wydzial Organizacyjny;
2)Archiwum Zakladowe.

§ 15. 1. Skarbnik(SK)odpowiada za obstug? finansowo - ksi^gowq budzetu Powiatu.
2. Do zadan Skarbnika nalezy:

1) wykonywanie okreslonych przepisami prawa obowi^zkow w zakresie rachunkowoki;

2)zebranie i przygotowanie materialow niezb^dnych do opracowania przez Zarz^d projektu budzetu na
rok nast^pny; opracowywanie wst^pnego projektu budzetu na podstawie wytycznych i ustalen
Zarz^du Powiatu;

3)przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorz^du terytorialnego za
pierwsze polrocze oraz w rocznym sprawozdaniu;
4)nadzor nad wykonywaniem budzetu;

5) nadzor nad sporz^dzaniem sprawozdawczosci budzetowej;

6) prowadzenie systemow zarz^dzania wdrozonych w Starostwie na podstawie wlasciwych norm
mi^dzynarodowych i krajowych w zakresie merytorycznym stanowiska i zwi^zanym z nadzorem nad
podleglym wydzialem;

7) przygotowywanie analiz i biez^cej informacji o sytuacji fmansowej Powiatu;

8) nadzorowanie wykonywania obowi^zkow przez gtownych ksi^gowych jednostek organizacyjnych
Powiatu;

9)kontrasygnowanie czynnosci prawnych powoduj^cych powstanie zobowi^zah maj^tkowych oraz
udzielanie upowaznieh innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
10) sprawowanie i nadzorowanie w podlegtej komorce organizacyjnej kontroli zarz^dczej;
11) wykonywanie zadan okreslonych przez Starost^ w zakresie czynnosci i upowaznieniach.
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3. Skarbnik bezposrednio nadzoruje wykonywanie zadan przez Wydzial Finansowo - Budzetowy.
§ 16. 1. Do zadan Glownego Ksi^gowego Starostwa(WFB.GK)nalezy:

1)kierowanie Wydzialem Finansowo-Budzetowym;
2)prowadzenie rachunkowosci starostwa;

3)dokonywanie wst^pnej kontroli zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych zplanem
finansowym;
4)dokonywanie wst^pnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokumentow dotycz^cych operacji
gospodarczych i finansowych;
5)opracowywanie projektow przepisow wewn^trznych dotycz^cych rachunkowosci;

6)opracowywanie zasad przeprowadzania, organizacji i rozliczania inwentaryzacji w starostwie;
7)opracowywanie projektu planu finansowego starostwa w oparciu o projekty rzeczowo-fmansowe
poszczegolnych komorek organizacyjnych starostwa;
8) wnioskowanie zmian planu finansowego starostwa w celu racjonalnego dysponowania srodkami
pieni^znymi;
9) wykonywanie dyspozycji srodkami pieni^znymi;
10) sporz^dzanie sprawozdah budzetowych i finansowych starostwa;
11) realizacja celow i zadan okreslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu iw
rocznych planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
o wysokosci osiqgni^tych wskaznikow i miemikow;

12)sprawowanie i nadzor nad kontrol^ zarz^dcz^ w podlegiej komorce organizacyjnej oraz wealym
Starostwie w zakresie wynikaj^cym z odr^bnych przepisow;
13)zast^powanie Skarbnika w razie jego nieobecnosci;

14) wykonywanie zadan okreslonych przez Starost^ w zakresie czynnosci oraz w upowaznieniach.
2. Powierzenie glownemu ksi^gowemu obowi^zkow i odpowiedzialnosci w zakresie gospodarki
finansowej nast^puje w formic odr^bnego imiennego upowaznienia udzielonego przez Starost^.
Rozdzial 3.

Struktura organizacyjna Starostwa
§17. l.Struktur? organizacyjn^ Starostwa tworz^ wydzialy, referaty, zespoly, biura, samodzielne
stanowiska pracy.
2. W sklad Starostwa wchodz^:
1) Wydzial Organizacyjny - ORG;
2)Referat Audytu Wewn^trznego i Kontroli - AWK;
3) Wydzial Finansowo - Budzetowy - WFB;
4) Wydzial Komunikacji, Transportu i Drog Publicznych - KTD;
5) Wydzial Oswiaty - OSW;
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6) Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - OSR;

7) Wydziat Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa - ZPAiB;
8) Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru - GK;
9) Wydziai Gospodarki Nieruchomosciami - GN;
10) Wydzial Rozwoju, Promocji i Kultury - RPK;

11) Wydzial Zarz^dzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotnej - ZKB;
12) Powiatowy Zespol ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci - PZON,

^ 13) Biuro ds. Obslugi Prawnej - OP,
14) Geodeta Powiatowy- GP;
15) Geolog Powiatowy - PG;
16)Powiatowe Centrum Zarzqdzania Kryzysowego - PCZK,
17) Pelnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - POI;
18)Powiatowy Rzecznik Konsumentow - RzK;
19) Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy - BHP;
20) Rzecznik Prasowy - RzP;
21)Inspektor Ochrony Danych - lOD.
3. Schemat organizacyjny Starostwa przedstawia zal^cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Wydzialy mog^ dzielic si^ na:
1)referaty i komorki rownorz^dne, dla ktorych ustalono inn^ nazw§, realizuj^ce wyodr^bnione
tematycznie zakresy zadah wydzialu i obejmuj^ce co najmniej 2 stanowiska pracy;

2)samodzielne stanowiska pracy jedno- lub wieloosobowe.
5. Organizacj^ wewn^trzn^ wydzialow oraz samodzielnych referatow, a w szczegolnosci:
1) liczb? etatow w wydziale i samodzielnym referacie;
2) podzial na referaty i stanowiska pracy;
3)schemat organizacyjny wydzialu;
4)szczegolowy zakres zadah wydzialu lub innej komorki organizacyjnej;
- okresla Zarz^d Powiatu w niniejszym Regulaminie.
6. Starosta moze powolywac zespoly dorazne do wykonania okreslonych zadah.
7. Szczeghlowe zakresy odpowiedzialnosci, obowi^zkow i uprawnieh pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach w komorkach organizacyjnych przygotowuj^ kierownicy tych komorek, opiniuje Sekretarz
Powiatu, a zatwierdza Starosta.
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8. Szczegolowe zakresy odpowiedzialnosci, obowi^zkow i uprawnien dyrektorow, kierownikow

samodzielnych referatow oraz pracownikow zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych
przygotowuje Sekretarz Powiatu, w uzgodnieniu z nadzoruj^cym czlonkiem Zarz^du Powiatu,
a zatwierdza Starosta.

9. Kierownicy komorek organizacyjnych niezwlocznie po zatwierdzeniu zakresu czynnosci oraz
podpisaniu go przez pracownika, dostarczaj^ 1 egz. zakresu czynnosci do akt pcrsonalnych pracownika.
§18. l.Dla usprawnicnia obslugi micszkahcow Powiatu funkcjonuj^: Oddzial Zamicjscowy

Starostwa w Bystrzycy Ktodzkicj i Oddziat Zamicjscowy Starostwa wNowcj Rudzic zwanc dalcj
Oddzialami.

2. Oddzialy obcjmuj^ zakrcscm swojcgo dzialania;

1)Oddziat z sicdzib^ w Bystrzycy Klodzkicj: Miasto i Gmin? Bystrzyca Ktodzka, Miasto i Gmin^
Mi^dzylcsie oraz Miasto i Gmin^ Stronic Sl^skic;

2) Oddziat z sicdzib^ w Nowcj Rudzic: Miasto Nowa Ruda, Gmin? Nowa Ruda i Miasto i Gmin^
Radkow.

3. Kierownicy referatow oraz stanowiska pracy w oddzialach zamicjscowych podlcgaj^ funkcjonalnic
dyrcktorom wlasciwych wydzialow.

4. Kicrownikowi Rcfcratu Komunikacji i Transportu w Bystrzycy Klodzkicj Wydziatu Komunikacji,
Transportu i Drog Publicznych powierza si? wykonywanic zadan administracyjnych w Oddzialc
w Bystrzycy Klodzkicj.

§ 19. 1. Komorkami organizacyjnymi kicruj^ odpowicdnio dyrcktorzy lub kierownicy.

2. Zast?pstwa za kierownikow komorek organizacyjnych podczas ich nicobccnosci, pclniq pracownicy
tych komorek wskazani przez dyrcktora/kicrownika w uzgodnieniu z nadzoruj^cym czlonkiem Zarz^du
Powiatu lub Sekrctarzcm, stosownic do podzialu kompctcncji.
Rozdzial 4.

Zadania wspolne kierownikow komorek organizacyjnych

§ 20. Do zadah Glowncgo Ksi?gowcgo, dyrektorow i kierownikow samodzielnych referatow
wynikaj^eych z funkeji kierowniczyeh nalezy w zakresie wlaseiwosci rzeczowej danej komorki:
1) nadzor nad przestrzeganiem przez pracownikow czynnosci kaneelaryjnych;

2)sprawowanie

i nadzorowanie

kontroli zarz^dczej na zasadach

okreslonych

w odr?bnyeh

zarz^dzeniach Starosty, w tym w szczegolnosci stanowienie eelow, zadah i miernikow oraz
zarz^dzanie ryzykiem dotycz^cym ustalonyeh celow i zadah;

3)zapewnienie terminowego i zgodnego z przepisami prowadzenia post?powania administraeyjnego
w sprawach z zakresu administraeji publieznej, nalezqcych do wtasciwosei komorki organizaeyjnej;
4)zapewnienie przestrzegania postanowieh regulaminow i zarz^dzeh obowi^zuj^cyeh w Starostwie;
5)zapewnienie przestrzegania w komorce organizaeyjnej przepisow o oehronie informaeji niejawnyeh,
danych osobowych i zamowieh publicznych;

6) wnioskowanie w sprawie upowaznienia pracownikow komorki organizaeyjnej do wydawania
w imieniu Starosty decyzji indywidualnyeh z zakresu administraeji publieznej;
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7) wydawanie polecen stuzbowych i kontrolowanie sposobu ich wykonania przez pracownikow komorki
organizacyjnej;

8) udzial w procedurach wynikaj^cych z ustawy o zamowieniach publicznych;

9) wspoWzialanie z Biurem ds. Obsiugi Prawnej w zakresie udzielania informacji publicznej na wniosek
oraz udzielania informacji publicznej w cclu jej ponownego wykorzystania ;

10)opracowywanic wniosku do projektu budzctu Powiatu w zakresie zadan komorki organizacyjnej;
11)zapewnienie wlasciwej organizacji pracy i podzialu zadan pomi^dzy pracownikow, opracowywanic
i aktualizacja zakresow czynnosci pracownikow;

12) udzielanie pracownikom wytycznych (instruktazu) i informacji niezb^dnych dla prawidlowego
wykonania zadan;

13)zapewnienie przestrzegania przez podleglych pracownikow procedur obiegu i kontroli dokumentow
fmansowych, w tym zapoznanie pracownikow z tymi procedurami;

14) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracownikow prawa przy wykonywaniu
obowi^zkow sluzbowych;

15)informowanie Starosty, czlonkow Zarz^du Powiatu, Sekretarza i Skarbnika - w odpowiednim
zakresie - o trudnosciach w wykonywaniu zadan;

16)analiza skarg i wnioskow kierowanych do Rady, Zarz^du i Starosty z rozpoznaniem zrodel
i przyczyn ich powstania oraz podejmowanie dzialah je eliminuj^cych;
17) wnioskowanie do Starosty z zachowaniem podlegtosci sluzbowej, w sprawach zatrudniania,
awansowania, przeszeregowywania, stosowania kar dyscyplinarnych i zwalniania podleglych
pracownikow;

18)zapewnienie prawidlowej realizacji budzctu powiatu w cz^sci dotycz^cej komorki organizacyjnej;
19) przygotowywanie sprawozdawczosci z wykonania cz^sci budzctu powiatu realizowanego przez
komork^ organizacyjn^;

20) prowadzenie systemow zarz^dzania wdrozonych w Starostwie na podstawie wlasciwych norm
mi^dzynarodowych i krajowych w zakresie merytorycznym stanowiska i zwi^zanym z nadzorem nad
podlegl^ komork^ organizacyjn^;

21) dokonywanie okresowych ocen podleglych pracownikow, zgodnie z przepisami obowi^zuj^cymi
w tym zakresie.
Rozdzial 5.

Zadania wspolne komorek organizacyjnych.

§ 21. Do wspolnych zadan wydzialow, samodzielnych referatow i samodzielnych stanowisk pracy
nalezy w szczegolnosci:

1)terminowe,zgodne z przepisami i standardami kontroli zarz^dczej wykonywanie zadan;
2) przygotowywanie analiz, sprawozdah, informacji oraz innych dokumentow niezb^dnych do realizacji
zadan przez Rad? i jej komisje, Zarz^d i Starost?;
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3)przygotowywanie projektow odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji
Rady;

4)wsp61praca przy opracowywaniu projektu budzetu Powiatu oraz sprawozdania zjego realizacji
w zakresie zadan komorki organizacyjnej;

5) wspoWziaianie z komisjatni Rady w zakresie realizowanych zadan przez komork^ organizacyjnq;
6)przygotowywanie projektow umow zawieranych z innymi
realizowanych przez komork? organizacyjn^;

7) prowadzenie

post^powah

administracyjnych

i wydawanie

podmiotami

decyzji

w zakresie zadan

w zakresie

wynikaj^cym

z upowaznienia Starosty;

^

8) prowadzenie w zakresie ustalonym przez Zarz^d kontroli jednostek podleglych i nadzorowanych;
9)przygotowywanie projektow odpowiedzi na wyst^pienia pokontrolne;

10) przygotowywanie wyjasnieh w post^powaniach w sprawie skarg i wnioskow i przekazywanie ich do
Wydziahi Organizacyjnego celem przygotowania projektu odpowiedzi na skarg? albo wniosek;
11) wspoMziaianie z Rzecznikiem Prasowym w zakresie przekazywania do mediow informacji;
12) przekazywanie biez^cych informacji do BIP oraz wspoldzialanie z Biurem ds. Obshigi Prawnej
w zakresie udost?pniania informacji publicznej na wniosek oraz udost?pniania informacji publicznej
w celu jej ponownego wykorzystania;

13) przygotowywanie projektow aktow prawnych Rady, Zarz^du i Starosty w zakresie zadan

realizowanych przez komork? organizacyjn^ przy uzyciu oprogramowania umozliwiaj^cego
publikacj? aktow prawnych w elektronicznych dziennikach urz?dowych i udost?pnianie tych aktow
drog^ elektroniczn^ zgodnie z przepisami;

14) opracowywanie wnioskow i innych materialow dotycz^cych zamowieh publicznych;

15) wspoldzialanie z Wydzialem Organizacyjnym w zakresie organizowania szkoleh pracownikow;
16) przestrzeganie przepisow, wtym aktow prawa wewn?trznego, oraz procedur reguluj^cych zasady
funkcjonowania Starostwa;
17) przestrzeganie zasad dotycz^cych ochrony informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie
chronionych, w tym ochrony danych osobowych;

18) stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwum zakladowego,
archiwizowanie dokumentow na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami przepisow;
19) realizacja zadan zwi^zanych z funkcjonowaniem systemow zarz^dzania wdrozonych w Starostwie
na podstawie wlasciwych norm mi?dzynarodowych i krajowych w zakresie merytorycznym
stanowiska.
Rozdzial 6.

Zadania szczegolowe komorek organizacyjnych.

§ 22. Ustala si? nast?puj^ce zadania szczegolowe komorek organizacyjnych Starostwa Powiatowego:
1. Do zadan Wydzialu Organizacyjnego(ORG)nalezy :
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^

1) wzakresie organizacii funkcionowania starostwa:

a) opracowywanie projektow zarz^dzen Starosty w zakresie funkcjonowania starostwa,
b) wykonywanie dla potrzeb Starosty analiz i informacji z zakresu dzialalnosci starostwa,
c) wykonywanie dla Starosty innych analiz problemowych,

d)zapewnienie prawidlowego obiegu dokumentow, w tym zapewnieniem wtakiwej organizacji
elektronicznego obiegu dokumentow,

e) prowadzenie rejestru pism przychodz^cych w elektronicznym systemie obiegu dokumentow
zgodnie z obowi^zuj^c^ instrukcj^ kancelaryjn^,
f) prowadzenie rejestru zarz^dzen Starosty,

g) prowadzenie rejestru udzielonych przez Starost? upowaznien oraz pelnomocnictw,

h) przygotowywanie czlonkom zarz^du, dyrektorom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych
upowaznien i pelnomocnictw Starosty do zalatwiania spraw w ich imieniu,
i) prowadzenie ksi^zki kontroli zewn^trznych,

j) przygotowywanie i ewidencjonowanie umow zawieranych z pracownikami na uzywanie
prywatnych samochodow do celow sluzbowych,

k) wysytanie oraz prowadzenie ewidencji korespondencji wychodz^cej zgodnie z postanowieniami
Instrukcji kancelaryjnej,

1) koordynowanie prac wydzialow w zakresie terminowosci odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych oraz wnioskow komisji,
m)prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych, wtym krajowych - w systemie elektronicznym,
zagranicznych - w sekretariacie starostwa,

n) prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu,
o)zawieranie i ewidencjonowanie umow o dzielo i zleceh,

p) prowadzenie rejestru umow i porozumieh zawieranych przez powiat, starostwo oraz Starost?
Klodzkiego reprezentuj^cego Skarb Pahstwa,

q)zapewnienie nalezytej organizacji przyjmowania i zalatwiania skarg, wnioskow i petycji w tym:
- prowadzenie centralnego rejestru skarg i wnioskow wplywajqcych do Starosty oraz dokumentacji
zwiqzanej z zalatwieniem skarg i wnioskow lezqcych w kompetencji Starosty,
- zapewnienie terminowego rozpatrzenia skarg i wnioskow,
- opracowywanie zbiorczych analiz i sprawozdah ze sposobu przyjmowania i zalatwiania skarg
i wnioskow,

- przekazywanie skarg i wnioskow kierowanych do starostwa do zalatwienia zgodnie
z wlasciwosciq,

- realizacja zadah wynikajqcych z ustawy o petycjach.

r) prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty, Etatowego Czlonka Zarzqdu i Sekretarza,
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s) potwierdzanie za zgodnosc z oryginalami przediozonych kopii dokumentow,

t) realizacja celow i zadah okreslonych dla wydziahi w strategii rozwoju Powiatu i w rocznych
planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych o wysokosci
osi^gni^tych wskaznikow i miernikow,
2) w zakresie obsluai Zarzadu Powiatu:

a) prowadzenie rejestrow:
- uchwal Zarzadu,
- decyzji Zarzadu,

- upowaznien i petnomocnictw udzielanych przez Zarz^d,

b) przygotowywanie materialow i obsluga Zarzadu; przyjmowanie wnioskow z komorek ijednostek
organizacyjnych, przygotowywanie projektu porz^dku obrad Zarzqdu , rozsyianie materiaiow

cztonkom Zarzadu, Sekretarzowi i Skarbnikowi, sporz^dzanie protokolow z posiedzen,
przekazywanie komorkom ijednostkom organizacyjnym informacji o decyzjach podj?tych przez
Zarzqd,

c) opracowywanie sprawozdan z dzialalnosci Zarzadu,

d)sporz^dzanie informacji o realizacji uchwai Rady, uchwal Zarzqdu i wnioskow komisji,
e) prowadzenie dokumentacji zwi^zanej z korespondencjq Zarzadu i Starosty z Rad^ Powiatu,

f) realizacja zadan wynikaj^cych z ustawy o petycjach, z zakresie petycji kierowanych do Zarzadu
Powiatu.

3) w zakresie kadr oraz administrowania zasobami ludzkimi:

a)opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracownikow starostwa orazjego nowelizacji,
b) prowadzenie akt osobowych pracownikow starostwa,

c) przygotowywanie, w uzgodnieniu z osob^ nadzoruj^c^, projektow zakresow czynnosci dla
dyrektorow wydziaiow, pracownikow na samodzielnych stanowiskach oraz dyrektorow jednostek
organizacyjnych,

d)opracowywanie planow wykorzystania urlopow wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji
urlopow,

e) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz ewidencji wyjsc prywatnych i stuzbowych,

f) przygotowywanie dokumentacji zwi^zanej z zawieraniem i rozwi^zywaniem umow o prac?
z pracownikami, udzielaniem urlopow i zwolnien od pracy,

g) prowadzenie kontroli z zakresu porz^dku i dyscypliny pracy,

h) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracownikow oraz nagrod jubileuszowych,

i) prowadzenie spraw zwi^zanych z organizacj^ i przeprowadzaniem przeglqdow kadrowych i ocen
okresowych pracownikow,

j) analiza

potrzeb szkoleniowych, opracowywanie

planow

szkolen, organizacja szkolen

wewn^trznych.
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k) przygotowanie dokumentacji zwi^zanej z kierowaniem pracownikow na studia, kursy i szkolenia
zewn^trzne,

1) analizowanie sprawozdan ze szkolen oraz oceny skutecznosci szkolen,
m)prowadzenie spraw zwi^zanych z przyj^ciem na praktyki absolwenckie oraz spraw zwiqzanych
z organizacj^ stazu, na podstawie umow z Powiatowym Urz?dem Pracy,

n) prowadzenie dokumentacji zwi^zanej z realizacj^ przez nowo zatrudnionych pracownikow stuzby
przygotowawczej, dokumentowanie zlozenia slubowania,
o) prowadzenie spraw socjalnych pracownikow starostwa, reprezentowanie Starosty w pracach
Komisji Socjalnej,
p) przechowywanie oraz publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP oswiadczen
pracownikow samorz^dowych, kierownikow jednostek organizacyjnych powiatu oraz innych osob
upowaznionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty; prowadzenie
korespondencji z wlasciwymi instytucjami w sprawach oswiadczen maj^tkowych oraz sporz^dzanie
projektu informacji dla Rady Powiatu, zgodnie z przepisami ustawy o samorz^dzie powiatowym,
q)obsluga administracyjna posiedzen komisji antymobbingowej,

r) przygotowywanie, przeprowadzanie i dokumentowanie, na zasadach okreslonych przez Starosty,
naboru pracownikow,
s) przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie, na zasadach okreslonych przez Zarzqd
Powiatu, naboru na stanowiska kierownikow jednostek organizacyjnych Powiatu, wtym
organizowanie i przeprowadzanie konkursow na stanowiska dyrektorow placowek oswiatowych,
t) wspoldzialanie ze zwiqzkami zawodowymi w indywidualnych
z zatrudnieniem oraz w sprawach okreslonych przepisami prawa,

sprawach

zwiqzanych

u) przeprowadzanie badah satysfakcji pracownikow,
v) przeprowadzanie badah satysfakcji klientow,

w)realizacja zadah zwiqzanych z dzialalnosciq lobbingowq w procesie stanowienia prawa
podejmowanych przez podmioty wykonujqce zawodowq dziatalnosc lobbingowq,
x)realizacja zadah zwiqzanych z ustawq o nieodplatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
y)realizacja zadah kadrowych wynikajqcych z ustawy o pracowniczych planach kapitalowych.
4) w zakresie prowadzenia Biura Obslugi Klientow:

a) udzielanie informacji o funkcjonowaniu starostwa, wtym o zadaniach poszczegolnych komorek
organizacyjnych,

b) informowanie klientow o zasadach przyjmowania interesantow przez Starosty lub osob^ przez
niego wyznaczonq,
c) udzielanie informacji na temat stosowanych procedur,

d) udzielanie informacji, na zapytanie interesantow, na temat stanu zalatwianych w urz^dzie spraw,
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e) wydawanie, na wniosek interesantow, wszelkich niezb^dnych drukow, wnioskow oraz opisow
stosowanych procedur w starostwie,

f) wydawanie kart opisow uslug swiadczonych przez starostwo,

g) udost^pnianie oraz zbieranie przeprowadzanych przez starostwo anonimowych ankiet badania
satysfakcji klientow starostwa,

h) udzielanie informacji publicznej zgodnie z przepisami,
i) potwierdzanie za zgodnosc z oryginalami przedlozonych kserokopii dokumentow,
j)zapewnianie wtasciwych warunkow przyjmowania niepetnosprawnych klientow,
k)sprawdzanie tozsamosci osob odbieraj^cych dokumentacj^ z BOK w sytuacjach przewidzianych
prawem,

1) prowadzenie obslugi kanceiaryjnej starostwa, w tym przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie
korespondencji przychodz^cej zgodnie z dekretacj^, z uwzgl^dnieniem przepisow i instrukcji
wewn^trznych dotycz^cych elektronicznego obiegu dokumentow,
m)prowadzenie Punktu Potwierdzaj^cego Profil Zaufany ePUAP.
5) w zakresie obshigi Radv. prowadzonei przez Biuro Radv Powiatu:

a) wykonywanie administracyjnej obslugi sesji Rady i posiedzen komisji stalych i doraznych,
b) prowadzenie dokumentacji dotycz^cej Rady i jej komisji,
c)zapewnienie terminowego przekazywania materialow na sesje Rady i jej komisje,
d) prowadzenie rejestru uchwal Rady w tym aktow prawa miejscowego,
e) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytan radnych oraz rejestru wnioskow i opinii komisji,
f) podejmowanie czynnosci zabezpieczaj^cych realizacj? wnioskow komisji oraz interpelacji i zapytan
radnych,

g)opraeowywanie projektow uchwat z zakresu funkcjonowania Rady,

h)sporz^dzanie protokoiow z sesji Rady i posiedzen komisji,

i) przekazywanie uchwai Rady Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Zarz^dowi
i wydziatom, ktore przygotowaly projekt uchwaty,
j) przekazywanie uchwal Rady stanowi^cych akty prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa Dolnosl^skiego,

k) prowadzenie spraw z zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej,

1) prowadzenie spraw z zakresu zalatwiania skarg, wnioskow i petycji nalez^cych do wlasciwosci
Rady, w tym prowadzenie rejestru tych skarg, wnioskow i petycji,
m)opraeowywanie projektow sprawozdan z dzialalnosci Rady i jej komisji,
n) prowadzenie biura Przewodnicz^cego Rady,

o) przygotowywanie, w celu naliczenia diet radnych, miesi^cznej informacji ztego zakresu dla
Wydzialu Finansowo- Budzetowego,
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p) przyjmowanie - na podstawie upowaznienia Przewodnicz^cego Rady Powiatu Ktodzkiego oswiadczen maj^tkowych radnych Powiatu 1 wst^pne ich sprawdzenie pod wzgi^dem kompletnosci,
przechowywanie i publikacja w BIP oswiadczen maj^tkowych radnych powiatu, prowadzenie
korespondencji w sprawie oswiadczen maj^tkowych i przygotowywanie informacji dla Rady
Powiatu Ktodzkiego w zakresie okreslonym w ustawie o samorz^dzie powiatowym,

q)organizowanie udziaiu radnych w szkoleniach, konferencjach, seminariach, itp.,
r) udzielanie pomocy radnym w wypeinianiu obowiqzkow radnego.
6) w zakresie spraw administracvino-gospodarczvch:

a) opracowywanie i realizacja planow finansowych budzetu starostwa w zakresie wydatkow
administracyjnych,

b)zapewnienie wiasciwej informacji wizualnej dla interesantow,

c) prenumerata prasy, prowadzenie biblioteki wydawnictw fachowych w starostwie,
d) prowadzenie tablicy ogloszeh urz^dowych,

e) prowadzenie spraw zwiqzanych z zaopatrzeniem w materialy biurowe, druki, formularze oraz
w sprz^t,

f) prowadzenie spraw zwiqzanych z korzystaniem z samochodu sluzbowego, w tym prowadzenie
drukow scislego zarachowania (kart drogowych) oraz rozliczanie zuzycia paliwa,

g) prowadzenie spraw zwiqzanych z przej^ciem na stan majqtku powiatu pojazdow usuni^tych z drogi
na podstawie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym, na podstawie prawomocnego orzeczenia
sqdu,
h)administrowanie budynkami starostwa, w tym:

- zapewnienie bezpieczehstwa przeciwpozarowego,
- ubezpieczanie obiektow oraz skladnikow majqtkowych starostwa, a takze ubezpieczanie majqtku
Jednostek organizacyjnych powiatu,

- prowadzenie biezqcej konserwacji i napraw w budynku oraz jego wyposazenia,
- prowadzenie niezb^dnych przeglqdow technicznych budynkow i urzqdzeh technicznych,
- zapewnienie wlasciwej ochrony obiektow,
- utrzymanie porzqdku i czystosci pomieszczeh biurowych oraz wokol budynku,

- zapewnienie iqcznosci, zaopatrzenia obiektow starostwa w energi? elektrycznq, cieplnq, oraz
wod?,

- planowanie i zlecanie niezb^dnych remontow obiektow starostwa,
- prowadzenie ksiqzek obiektow zgodnie z przepisami,
i)zamawianie piecz^ci urz^dowych i ich ewidencja,

j) rozliczanie naleznosci za rozmowy telefoniczne, najem, itp.,
k) prowadzenie spraw zwiqzanych z zakupami wyposazenia w meble, sprz^t biurowy itp..
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1) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz ewidencji
wyposazenia (analitycznie) w formie elektronicznej, oznaczanie wyposazenia i sprz^tu wlasciwymi
naklejkami, sporz^dzanie umow o odpowiedzialnosci materialnej za powierzone mienie,
m)analiza kosztow funkcjonowania starostwa.
7) w zakresie infoirnatyzacii starostwa:

a) administrowanie wewn^trzn^ sieciq komputerow^ starostwa,

b)instalowanie oraz konfigurowanie sprz^tu komputerowego oraz oprogramowania,
c)zapewnienie ochrony danych osobowych w systemic informatycznym,
d) prowadzenie niezb^dnych dziatan w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu
informatycznego starostwa, w tym zapewnianie ochrony przez spamem i wirusami,
e) planowanie i realizacja zakupow oprogramowania, akcesoriow komputerowych i sprz^tu
komputerowego,

g) wspotpraca z Pelnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony i kontroli
systemu teleinformatycznego dedykowanego do przetwarzania informacji niejawnych,
h) wnioskowanie, projektowanie i wdrazanie innowacyjnych rozwi^zah w zakresie informatyzacji
starostwa,

jjdoradzanie Staroscie i Sekretarzowi w zakresie rozwoju informatyzacji starostwa ijednostek
organizacyjnych powiatu,

k) nadzor, zabezpieczanie i obsluga oprogramowania dla potrzeb wydziatow starostwa,

1) rozwi^zywanie

problemow

sprz?towych, wykonywanie

lub

zlecanie

napraw

sprz^tu

komputerowego,

m)nadzor nad legalnosci^ oprogramowania stosowanego w starostwie, w tym ewidencjonowanie
licencji,

n)tworzenie

i zabezpieczanie

kopii

zapasowych

plikow

elektronicznych

i baz

danych

przechowywanych i przetwarzanych na serwerach starostwa,
8) w zakresie zamowieh publicznvch :

a) przeprowadzanie procedury zamowieh publicznych prowadzonych przez powiat w oparciu
o wnioski ziozone przez wydzialy starostwa w sprawie wszcz^cia post^powania o zamowienie
publiczne,

b)kompletowanie i weryfikacja materiatow przedlozonych przez wydziaiy, dotyczqcych wszcz^cia
procedur okreslonych w ustawie o zamowieniach publicznych,

c) udzielanie merytorycznej pomocy wydziatom przy opracowywaniu materialow zrodlowych,
stanowi^cych podstaw? udzielania zamowieh na dostawy, uslugi i roboty budowlane,

d) przygotowywanie planu zamowieh publicznych w danym roku budzetowym w oparciu o wnioski
przedkladane przez wydzialy,

e) prowadzenie rejestru udzielanych zamowieh publicznych.
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f) przygotowywanie projektow zarz^dzen Starosty w sprawach zwi^zanych z udzielaniem zamowien
publicznych,

g)analiza mozliwosci stosowania centralnych zamowien publicznych dla jednostek organizacyjnych
powiatu, przygotowywanie i przeprowadzanie takich zamowien w uzgodnieniu z Zarz^dem
Powiatu.

9) w zakresie prowadzenia Biuietyny Informacii Publicznei - BIP:

a) nadzorowanie i wykonywanie zadan administratora strony podmiotowej BIP starostwa,
b) koordynowanie dzialan zwi^zanych z zamieszczaniem

informacji w BIP przez komorki

organizacyjne starostwa,

c) nadawanie i cofanie dost^pu dla redaktorow strony podmiotowej BIP,

d) wspolpraca z firm^ dostarczaj^c^ aplikacj^ do prowadzenia strony BIP w zakresie aktualizacji
strony oraz dostosowywania jej do zmian w przepisach i zmian w wymaganiach ze strony
starostwa.

10) w zakresie remontow i inwestvcii:

a) realizacja zadan remontowo - inwestycyjnych w starostwie i na zlecenie Starosty Klodzkiego
w podleglych jednostkach organizacyjnych powiatu,

b) planowanie inwestycji, przygotowywanie kosztorysow, zlecanie wykonania dokumentacji
technicznej, wnioskowanie o srodki do budzetu powiatu na zadania remontowo - inwestycyjne
w starostwie i na zlecenie Starosty w Jednostkach organizacyjnych powiatu,

c) przygotowanie materialow niezb^dnych do opracowania specyfikacji warunkow zamowienia na
potrzeby realizacji zamowien publicznych na roboty budowlane,
d) nadzor nad terminow^ i prawidlow^ realizacja zadan, rozliczanie zadan remontowo -

inwestycyjnych oraz rozliczanie dotacji otrzymanych na zadania prowadzone przez starostwo i na
zlecenie Starosty w innych Jednostkach organizacyjnych powiatu.
11) w zakresie prowadzenia Archiwum Zakladowego:

a) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
b) realizacja zadan koordynatora wszystkich czynnosci kancelaryjnych w starostwie;

c) nadzor nad prawidlowosci^

stosowania

instrukcji

kancelaryjnych oraz archiwizowania

akt w Jednostkach organizacyjnych powiatu;

d) prowadzenie archiwum zakladowego oraz

nadzor

nad

fili^

archiwum

zakladowego

i magazynami aktowymi wydzialow starostwa;
e) wspolpraca z Archiwum Pahstwowym;

f) realizacja zadan wynikaj^cych z Rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji
archiwalnej oraz przepisow ustawy o archiwach i narodowym zasobie archiwalnym;

g) przyjmowanie dokumentow do archiwum, udost^pnianie dokumentacji zgromadzonej w archiwum
zakladowym,zdawanie dokumentacji do Archiwum Pahstwowego w Kamiehcu Z^bkowickim;
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h) dokonywanie pomiarow wilgotnosci i temperatury pomieszczeniach archiwum oraz prowadzenie
stosownego rejestru danych o wynikach tych pomiarow;

i) prowadzenie sprawozdawczosci zgodnie z przepisami;

j) udzielanie wskazowek i pomocy komorkom organizacyjnym starostwa w zakresie prawidlowego
stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przygotowywania dokumentacji do
przekazania do archiwum zakladowego;

k)realizacja celow i zadah okreslonych dia komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w
rocznych planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
0 wysokosci osi^gni^tych wskaznikow i miernikow;

1) nadzor merytoryczny nad archiwami wydzielonymi zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami.
2. Do zadah Referatu Audytu Wewn^trznego i Kontroli(AWK)nalezy:
1) W zakresie obowi^zkow Audytora Wewnetrznego:

Do podstawowych zadah Audytora nale^ przeprowadzanie audytu wewnetrznego
w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami
prawa oraz standardami, a w szczegolnosci;
a) planowanie audytu wewnetrznego i sporz^dzanie sprawozdania z wykonania planu audytu,

b) przeprowadzenie audytu wewnetrznego na podstawie rocznego planu audytu,
a w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu,
c) systematyczne ocenianie kontroli zarzqdczej pod wzgledem adekwatnosci, efektywnosci
1 skutecznosci,

d)czynnosci doradcze, w tym skladanie wnioskow, maj^ce na celu usprawnienie funkcjonowania
jednostki,

e)opracowywanie i aktualizowanie procedur w zakresie audytu wewnetrznego.

2) W zakresie obowi^zkow Stanowiska ds. kontroli:

a) przygotowywanie rocznych planow kontroli w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach
organizacyjnych powiatu,
b) sporz^dzanie rocznych sprawozdah dotycz^cych realizacji planu kontroli oraz realizacji wyst^pieh
pokontrolnych dla potrzeb Zarz^du Powiatu oraz Rady Powiatu,

c) przeprowadzanie kontroli planowych oraz doraznych w starostwie i jednostkach organizacyjnych
na podstawie stosownych upowaznieh, z uwzglednieniem zagadnieh finansowych, a takze pod
k^tem rzetelnosci, legalnosci, terminowosci, celowosci i gospodamosci podejmowanych dziatah
przez kontrolowane komorki organizacyjne i jednostki,
d) przeprowadzanie

kontroli

instytucjonalnej zgodnie z zasadami okreslonymi

w odrebnym

zarz^dzeniu Starosty,
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e)sporz^dzanie

protokoWw

z kontroli,

formulowanie

wnioskow

i zalecen

pokontrolnych

i przedktadanie ich Staroscie,

f) przygotowywanie zawiadomien o naruszeniu dyscypliny finansow publicznych,
g)ewidencjonowanie

dokumentacji z przeprowadzonych

kontroli

w starostwie

ijednostkach

organizacyjnych powiatu,

h) przekazywanie do realizacji wyst^pien pokontrolnych.
3. Do zadah Wydzialu Finansowo - Budzetowego(WFB)nalezy :
1) w zakresie opracowywania proiektu budzetu powiatu. w tym:
a) przekazywanie komorkom organizacyjnym starostwa ijednostkom organizacyjnym powiatu
informacji niezb^dnych do opracowania i przygotowania wnioskow do projektu budzetu powiatu na
nast^pny rok budzetowy oraz planow finansowych,
b) przygotowywanie projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu,

c) wspolpraca ze Skarbnikiem w przygotowaniu projektu uchwaly budzetowej wraz z objasnieniami,
a takze jej zmian,

d)opracowywanie szczegolowego planu finansowego budzetu powiatu,
e) przekazywanie samorz^dowym jednostkom budzetowym, w ustawowych terminach, informacji
0 kwocie dochodow i wydatkow budzetowych przyj^tych w projekcie uchwaly budzetowej,
f) weryfikacja otrzymanych projektow planow finansowych pod wzgl^dem ich zgodnosci z projektem
uchwaly budzetowej i w przypadku stwierdzenia roznic, informowanie o nich kierownikow
jednostek organizacyjnych, wnioskowanie do kierownikow jednostek organizacyjnych o dokonanie
w nich odpowiednich zmian.
2) w zakresie realizacji budzetu. w tym:
a)zapewnienie prawidlowego przebiegu wykonania budzetu,

b)opracowywanie projektow ukladu wykonawczego budzetu powiatu (organu) oraz projektow planu
dochodow i wydatkow starostwa,
c) opracowywanie harmonogramow realizacji dochodow i wydatkow budzetu powiatu oraz
informowanie podleglych i nadzorowanych jednostek o harmonogramie realizacji dochodow
1 wydatkow,
d)zawiadamianie jednostek o planie (i jego zmianach) dochodow i wydatkow wprowadzanych w toku
wykonywania budzetu,
e) opracowywanie projektow uchwal w sprawach budzetowych i finansowych, w tym w sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej,

f) opracowywanie projektu uchwaly w sprawie wydatkow, ktore nie wygasaj^ z uplywem roku
budzetowego,
g) prowadzenie biez^cej analizy przebiegu realizacji budzetu oraz sytuacji finansowej, w tym:
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- opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budzetu za I poirocze oraz sprawozdania
rocznego z wykonania budzetu,

-dokonywanie okresowych analiz oraz sprawozdan dotycz^cych realizacji budzetu powiatu
i finansow starostwa oraz srodkow pozabudzetowych,

h)opracowywanie szczegolowego planu finansowego starostwa w zakresie dochodow i wydatkow,
sporz^dzanie harmonogramow realizacji dochodow i wydatkow starostwa na dany rok budzetowy,
informowanie pracownikow starostwa o podj^tych uchwaiach Rady iZarz^du Powiatu dot.
realizacji budzetu,

i) nadzorowanie realizacji planu finansowego przez poszczegolne komorki organizacyjne starostwa.
3) w zakresie prowadzenia spraw finansowvch dotvczacvch olacowek oswiatowvch :

zasilanie jednostek publicznych i niepublicznych na podstawce informacji, otrzymanych
z Wydzialu Oswiaty.

4) prowadzenie rachunkowosci powiatu i starostwa zgodnie zobowiqzuj^cymi w tym zakresie
przepisami, w tym:

a) ustalanie w formic pisemnej i aktualizacja dokumentacji opisuj^cej przyj^te zasady (polityk^)
rachunkowosci,

b) prowadzenie ksi^g rachunkowych budzetu powiatu oraz starostwa,

c) prowadzenie rachunkowosci opfat z tytufu wieczystego uzytkowania gruntow, zarz^du
nieruchomosci oraz z zakresu naleznosci budzetowych,
d) naliczanie odsetek oraz przekazywanie spraw do egzekucji,

e) organizowanie obiegu i kontroli dokumentow finansowych w sposob zgodny z obowi^uj^cymi
przepisami,

f) kontrola terminowosci regulowania naleznosci, prowadzenie dzialah przedwindykacyjnych,
g) nadzor nad przestrzeganiem przez podlegfe i nadzorowane jednostki sektora finansow publicznych
procedur w zakresie kontroli finansowej,

h) nadzor w zakresie prawidlowosci realizacji budzetu przez wydzialy starostwa,

i) udzial w przeprowadzaniu kontroli gospodarki finansowej jednostek budzetowych,
j) udzial w realizacji procedur kontroli zarz^dczej,

k)sporz^dzanie sprawozdawczosci budzetowej i finansowej powiatu i starostwa zgodnie
z obowi^zuj^cymi przepisami, w tym prowadzenie kontroli prawidlowosci sporz^dzania
sprawozdan budzetowych przez jednostki organizacyjne,

I) prowadzenie spraw zwi^zanych z ubezpieczeniem spolecznym pracownikow,
m)obshiga rachunkow bankowych powiatu i starostwa oraz rachunkow pomocniczych w systemic
bankowosci elektronicznej, wtym zakladanie/ likwidowanie rachunkow bankowych stosowanie do
potrzeb.
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n)sporz^dzanie list plac pracownikow starostwa, radnych oraz innych osob, z ktorymi zawarto
umowy o dzieto lub umowy-zlecenia,
o) prowadzenie rozliczen z organami podatkowymi,
p) wydawanie zaswiadczen,

q) windykacja naleznosci powiatowych oraz Skarbu Panstwa, w tym wysylanie wezwan do zaplaty,
r) przygotowywanie projektow decyzji Starosty w sprawie udzielania ulg, umorzen i odroczen
naleznosci na podstawie obowiqzujqcych przepisow,

s) prowadzenie ewidencji ksi^gowej ZFSS, odprowadzanie srodkow na rachunek ZFSS, dokonywanie
rozliczen wyplaconych swiadczen,

t) realizacja celow i zadan okreslonych dla komorki organizacyjnej
w strategii rozwoju powiatu
i w rocznych planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie
danycho wysokosci osiqgni^tych wskaznikow i miemikow,

u) prowadzenie scentralizowanych rozliczen podatku od towarow i ustug.

4. Do zadan Wydzialu Komunikacji, Transportu i Drog Publicznych(KTD)nalezy :
1) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, cofni^cie licencji lub zezwolenia na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osob lub rzeczy; przeniesienia uprawnien wynikajqcych
z licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego;
2) wydawanie, odmowa wydania, zmiana lub cofni^cie zezwolenia na wykonywanie przewozow
regulamych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osob; wydawanie
decyzji w sprawie odst^pstwa od warunkow okreslonych w zezwoleniu;

3) wydawanie lub odmowa wydania zaswiadczen i wypisow o krajowych przewozach drogowych na
potrzeby wtasne;

4)kontrola przedsi^biorcy wzakresie spelniania wymogow b^dqcych podstawq do wydania licencji,
zezwolenia lub zaswiadczenia w krajowych przewozach drogowych;

5) kontrola w zakresie zgodnoki wykonywania transportu drogowego lub przewozow na potrzeby
wtasne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaswiadczenia;

6) przedstawianie ministrowi wlasciwemu ds. transportu informacji dotyczqcych liczby i zakresu
udzielonych licencji i zezwoleh zaswiadczen w krajowych przewozach drogowych;

7) nakiadanie obowiqzku przedstawiania informacji i dokumentow zwiqzanych z dziaialnosciq
transportowq, dotyczqcych stosowanych cen i taryf oraz liczby przewiezionych osob lub masy
przewiezionych rzeczy oraz potwierdzajqcych, ze spelnia wymogi ustawowe i warunki okreslone
w licencji lub zezwoleniu;

8) przygotowanie projektu przepisow porzqdkowych w odniesieniu do powiatowego transportu
zbiorowego;

9)przygotowaniem dokumentacji niezb^dnej do udzielenia zgody i ustalenia warunkow ograniczenia
obowiqzku przewozu w powiatowym transporcie zbiorowym;
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10) kontrola stacji kontroli pojazdow w zakresie zgodnosci z wymogami, prawidiowosci wykonywania
badan technicznych pojazdow oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji;
11) wydawanie i cofanie diagnostom uprawnien do wykonywania badan technicznych;

12) wpisywanie i skreslanie z rejestru przedsi^biorcow prowadz^cych stacje kontroli pojazdow,
wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o zakazie prowadzenia przez przedsi^biorc?
stacji kontroli pojazdow;

13) wpisywanie i skreslanie z rejestru przedsi^biorcow lub podmiotow prowadz^cych osrodek szkolenia
kierowcow, wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o zakazie prowadzenia przez
przedsi^biorce lub podmiot osrodka szkolenia kierowcow;

14) wpisywanie i skreslanie do/z ewidencji instruktorow, wykladowcow szkol^cych kandydatow na
kierowcow;

15) nadzor nad szkoleniem kandydatow na kierowcow, w tym kontrola osrodkow szkolenia kierowcow;

16) rejestracja pojazdow samochodowych, ci^gnikow rolniczych, motorowerow i przyczep;
17) wydawanie dowodow i tablic rejestracyjnych;
18) rejestracja czasowa i wydawanie tablic tymczasowych;
19) nadawanie numerow nadwozia;

20) wyrejestrowanie na stale oraz czasowe wycofanie z ruchu pojazdow samochodowych, ci^gnikow
rolniczych, motorowerow i przyczep;
21) wydawanie praw jazdy, pozwolen i mi^dzynarodowych praw jazdy;
22) kierowanie kierowcow do poddania si? zbadaniu stanu zdrowia;

23)kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osob posiadajqcych

uprawnienia

do

kierowania pojazdami;

24)zatrzymywanie i zwracanie praw jazdy;

25) wymiana praw jazdy w zwi^zku z wpisem o uzyskaniu przez kieruj^cego swiadectwa
kwalifikacji zawodowej o ktorej mowa w ustawie z 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym;
26)cofni?cie i przywracanie uprawnien do kierowania pojazdami;
27)zarz^dzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
28) wydawanie zezwolen na przejazd pojazdu lub zespolu pojazdow, ktorego masa, naciski osi lub

wymiary wraz z ladunkiem lub bez ladunku s^ wi?ksze od dopuszczalnych, przewidzianych dla
danej drogi oraz okreslonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
29) wydawanie zezwolen na wykorzystanie drog w sposob szczegolny;

30) wydawanie opinii na temat warunkow przeprowadzenia imprezy na drodze dla organu wydaj^cego
zezwolenie;

31) przygotowywanie wykazu jednostek uprawnionych do usuwania pojazdow z drog na koszt
wlasciciela pojazdu;
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32) przygotowywanie wykazu jednostek uprawnionych do parkowania pojazdow usuniftych z drog na
koszt wtasciciela pojazdu;
33)zatwierdzanie i opiniowanie projektow organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych;
34) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektow organizacji ruchu;

35) kontrola wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz kontrola istniej^cej organizacji ruchu;
36) analiza istniej^cej organizacji ruchu, w szczegolnosci w zakresie bezpieczehstwa ruchu ijego
efektywnosci;
37) przyjmowanie i rozpatrywanie wnioskow dotycz^cych organizacji ruchu;

38)opracowywanie i zlecanie opracowania projektow organizacji ruchu uwzgl^dniaj^cych wnioski
wynikaj^ce z przeprowadzonych analiz;

39) przygotowywanie i przekazywanie danych do Gtownego Urz^du Statystycznego, Urz^du
Skarbowego i Centralnej Ewidencji Pojazdow i Kierowcow;
40)tworzenie i prowadzenie archiwum wydziatowego;

41) prowadzenie spraw zwi^zanych z przepadkiem pojazdow usuni^tych z drogi na rzecz powiatu,
wtym kompletowanie dokumentacji, ustalanie wlasciciela pojazdu, sporz^dzanie postanowieh
0 kosztach przechowywania pojazdu, sporz^dzanie decyzji o kosztach obci^zaj^cych wlasciciela
1 Skarb Pahstwa;

42)opracowywanie projektow uchwat o oplatach i kosztach usuwania pojazdow z drogi;

43)realizacja ceiow i zadah okreslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w
rocznych planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
o wysokosci osi^gni^tych wskaznikow i miemikow;
44) prowadzenie profili kandydatow na kierowcow;
45) prowadzenie post^powah dotycz^cych wydania poswiadczenia potwierdzajqcego dodatkowe
wymagania przez osrodki szkolenia kierowcow;
46)sporz^dzanie analiz statystycznych zwi^zanych ze szkoleniem kandydatow na kierowcow;

47) wydawanie zezwoleh na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz na kierowanie pojazdem
przewoz^cym wartosci pieni^zne;
48)sporz^dzanie rocznych sprawozdah dla wojewody z wykonywania zadah okreslonych w ustawie
o kieruj^cych pojazdami;
49) kierowanie na kurs reedukacyjny kierowchw, ktorzy popelnili 2 wykroczenia w okresie 2 lat od
wydania uprawnieh do kierowania pojazdami;
50) pobieranie oplat dotycz^cych rejestracji pojazdow oraz za wydanie prawa jazdy za pomoc^ terminali
platniczych;
51) kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczehstwa ruchu drogowego;

52) kierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdzialania
narkomanii;
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53) prowadzenie post^powan administracyjnych wzakresie spetniania wymogu dobrej reputacji
przewoznika drogowego, zarz^dzaj^cego transportem lub osoby fizycznej;
54) prowadzenie post^powan w sprawach o ktorych mowa w art. 140mb - Prawo o ruchu drogowym
5. Do zadan Wydzialu Oswiaty(OSW)nalezy:
1) w zakresie nadzoru nad szkotami i placowkami oswiatowvmi, dla ktorych organem prowadzacym jest
Powiat Ktodzki:

a) realizacja polityki oswiatowej kreowanej przez wtadze powiatu, w tym opracowywanie na
polecenie Zarzqdu Powiatu projektow strategii rozwoju oswiaty ijej nowelizacji, programow
oswiatowych w zakresie podnoszenia poziomu ksztaicenia i wychowania w szkoiach i placowkach
prowadzonych przez powiat ktodzki i innych projektow,

b) prowadzenie spraw zwi^zanych z zaktadaniem, prowadzeniem, przeksztatcaniem i likwidacj^ szkol
i piacowek publicznych, dla ktorych organem prowadzacym jest powiat ktodzki,
c) opracowywanie projektow pierwszych statutow dla nowo zakladanych i przeksztalcanych szkol
i piacowek publicznych, dla ktorych organem prowadzacym jest powiat ktodzki,

d)sprawowanie nadzoru nad dzialalnotoi^ szkol i piacowek oswiatowych w zakresie spraw
organizacyjnych i administracyjnych,

e) wspolpraca z nadzorem pedagogicznym,

f) opracowywanie na polecenie Zarzqdu Powiatu projektow wytycznych do przygotowania arkuszy
organizacyjnych dla szkol i piacowek, dla ktorych organem prowadzacym jest powiat ktodzki,
g)analiza i weryfikacja projektow arkuszy organizacyjnych szkol i piacowek oswiatowych, dla
ktorych organem prowadzacym jest powiat ktodzki, pod k^tem zgodnotoi zprzepisami
oswiatowymi oraz wytycznymi Zarz^du Powiatu, oraz przestawianie ich do zatwierdzenia
Starotoie,

h) kontrola realizacji zapisow w arkuszach organizacyjnych szkol i piacowek oswiatowych, dla
ktorych organem prowadzacym jest powiat ktodzki,
i) nadzor nad realizacja elektronicznego naboru do szkol,

j) wspoldzialanie z Powiatow^ Rad^ Rynku Pracy przy okreslaniu zadah rekrutacyjnych dla szkol
zawodowych,

k) gromadzenie, analizowanie i aktualizacja dokumentow dotycz^cych organizacji szkol i piacowek
prowadzonych przez powiat, w tym statutow tych jednostek,

1) oprowadzenie spraw dot. opiniowania wnioskow o zatrudnianie zast^pcow dyrektorow szkol
i piacowek, dla ktorych organem prowadzacym jest powiat ktodzki,

m)okreslanie zasad i proponowanie Zarz^dowi Powiatu sposobu rozdysponowania srodkow na
doksztalcanie nauczycieli,

n)zalatwianie skarg i interwencji zwi^zanych z funkcjonowaniem szkol i piacowek oswiatowych,
z wyj^tkiem skarg na dyrektorow,

o)opracowywanie projektow dotycz^cych zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
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p) prowadzenie zbioru danych dotycz^cych Systemu Informacji Oswiatowej, wzakresie wlasciwym
dla powiatu,
q) prowadzenie spraw dot. dokonywania oceny dyrektorow szkot i placowek oswiatowych oraz
wnioskowanie o nagrody Starosty dla dyrektorow,
r) prowadzenie spraw zwiqzanych z nadawaniem nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela
mianowanego,
s) dokonywanie okresowych kontroli w szkolach i placowkach oswiatowych wzakresie
prawidlowego dysponowania przyznanymi placowce srodkami budzetowymi, prawidlowosci
gospodarowania mieniem i przepisow dotyczqcych organizacji pracy placowki,
t) kierowanie dzieci i mtodziezy do placowek oswiatowo-wychowawczych,
u) wspoldzialanie z Wydzialem Organizacyjnym w zakresie przeprowadzania konkursow na
stanowiska dyrektorow szkot i placowek oswiatowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest
powiat klodzki,

v)czasowe przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole lub placowce,
w)wyznaczanie zadah rekrutacyjnych dla szkol i placowek, dla ktorych organem prowadzqcym jest
powiat klodzki,
x) przygotowywanie materialow na posiedzenia komisji stalych Rady Powiatu Klodzkiego zgodnie
z zatwierdzonymi na dany rok planami pracy komisji,
y)przygotowywanie projektow
z obowiqzujqcymi przepisami.

uchwal

wzakresie

realizacji zadah

oswiatowych

zgodnie

2) w zakresie nadzoru nad szkolami i placowkami niepublicznymi:

a) prowadzenie ewidencji szkol i placowek niepublicznych,

^

b) prowadzenie kontroli szkol i placowek niepublicznych zgodnie z zasadami okreslonymi w uchwale
Rady Powiatu,

c) podejmowanie dzialah dotyczqcych wykreslania szkol i placowek niepublicznych w przypadkach
przewidzianych w przepisach,
d)analiza informacji zawartych w Systemic Informacji Oswiatowej dot. uczniow i sluchaczy szkol
i placowek niepublicznych,
e) naliczanie dotacji dla placowek niepublicznych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
f) dokonywanie wpisu oraz wydawanie zaswiadczeh o wpisie do ewidencji szkol i placowek
niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe,
g) wydawanie decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnieh szkoly publicznej.
3) w zakresie prowadzenia spraw Finansowvch dotvczacvch placowek oswiatowych :
a) wspoldzialanie z Wydzialem Finansowo-Budzetowym
budzetowych na realizacji zadah oswiatowych.
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b) opracowywanie projektu budzetu powiatu w zakresie dotycz^cym placowek oswiatowych
zdzialow oswiata i wychowanie, wtym przygotowanie propozycji uchwaly budzetowej dla dziaiu
oswiata i wychowanie wraz z objasnienianii, a takze proponowanie w tym zakresie zmian,

c) wykonywanie zadah zwi^zanych z realizacj^ budzetu w zakresie dziaiow oswiata i wychowanie,
w tym opiniowanie i weryfikacja wnioskow w sprawie zmian planow finansowych jednostek z tych
dziatow,

d) prowadzenie biez^cej analizy przebiegu realizacji budzetu oraz sytuacji finansowej jednostek
oswiatowych, w tym:

- opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budzetu za I polrocze oraz sprawozdania
rocznego z wykonania budzetu w cz^sci dotycz^cej oswiaty i wychowania,
- dokonywanie biez^cych analiz, sprawozdah budzetowych i sytuacji finansowej jednostek
oswiatowych,

e) opracowywanie projektu regulaminu okreslaj^cego niektore zasady wynagradzania za prac?, zasady
przyznawania dodatkow do wynagrodzenia, innych dodatkow oraz trybu i kryteriow przyznawania
nagrod ze specjalnego funduszu nagrod, dla nauczycieli zatrudnionych wjednostkach
organizacyjnych prowadzonych przez powiat ktodzki,

f) analizowanie projektowanych rozwi^zah w zakresie wynagradzania nauczycieli w zakresie
koniecznosci uzyskania wymaganego poziomu srednich wynagrodzeh w poszczegolnych grupach
awansu zawodowego nauczycieli w ramach przyznanej subwencji oswiatowej,
g)analiza SIO w zwi^zku z planowaniem dochodow powiatu ztytuiu subwencji oswiatowej,
szczegolnie w zakresie finansowania jednostek niepublicznych,
h) analiza materialow planistycznych na nast^pny rok budzetowy w porownaniu do zatwierdzonych
arkuszy organizacyjnych, planowanie wydatkow na zadania oswiatowe wynikaj^ce z przepisow
prawa,

i) przygotowywanie i analiza wnioskow zmieniaj^cych plany finansowe jednostek na Zarz^d, po
otrzymaniu wnioskow od jednostek w zakresie zadah remontowych i inwestycyjnych,
j) proponowanie dzialah oszcz^dnosciowych wjednostkach oswiatowych oraz monitorowanie ich
realizacji i przedstawianie sprawozdah z. realizacji Programu Naprawczego w dziedzinie oswiaty,
k)analiza przeptywow finansowych do zatwierdzonych planow finansowych przez Rad? Powiatu
(harmonogramy roczne i ich kwartalna aktualizacja),

1) przygotowywanie i analiza wnioskow zmieniaj^cych plany finansowe jednostek na Zarzqd, po
otrzymaniu wnioskow od jednostek w zakresie wydatkow biez^cych,

m)skladanie wnioskow w sprawie uruchomienia srodkow z rezerwy celowej, po otrzymaniu
wnioskow od jednostek i ich weryfikacji,

n) weryfikacja planow finansowych jednostek wtrakcie realizacji budzetu i sporz^dzenie informacji
finansowej poszczegolnych jednostek na Zarz^d,

o) przekazywanie jednostkom oswiatowym informacji w sprawie ostatecznych planow finansowych
po uchwaleniu uchwaly na dany rok budzetowy.
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p) prowadzenie i analiza planow finansowych jednostek niepublicznych i publicznych, biez^ca ich
kontrola oraz przygotowywanie zasilen do jednostek i przekazywanie informacji o zasileniach do
WFB.

4) w zakresie wspolnei obsluei Finansowei placowek oswiatowvch:

a) prowadzenie rachunkowosci zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami i przyj^tymi zasadami
rachunkowosci zgodnie z przepisami w przypadku powierzenia obowi^zkow z zakresu
rachunkowosci i sprawozdawczosci jednostek obsiugiwanych s^ one przekazywane w catosci,
b) przygotowywanie na potrzeby jednostek obslugiwanych dokumentow i informacji niezb^dnych do
opracowania projektow planow finansowych jednostek obslugiwanych oraz zmian tych planow,

c) prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej srodkow trwalych i przedmiotow nietrwalych,
zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowosci,

d)obstuga rachunkow bankowych jednostek obslugiwanych,

e)obshiga finansowo-ksi?gowa zakladowego funduszu swiadczeh socjalnych,

f) gromadzenie i przechowywanie dowodow ksi^gowych oraz pozostalej dokumentacji przewidzianej
Ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci,

g) wykonywanie zadah z zakresu rachunkowosci dochodow wlasnych,

h)rozliczanie inwentaryzacji aktywow i pasywow jednostek obslugiwanych oraz ustalanie wyniku
finansowego,

i) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracownikow jednostek obslugiwanych.
j) realizacja planow finansowych jednostek obslugiwanych,

k) wspolpraca ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie realizacji budzetu Powiatu w cz^sci dotycz^cej
fmansowania zadah w zakresie oswiaty,

1) wsparcie dyrektorow jednostek obslugiwanych w zakresie tworzenia i wprowadzania zmian
w planach finansowych,

m)dostarczanie biez^cych informacji jednostkom obslugiwanym, dotycz^cych poziomu wykonania
planu finansowego,

n) wsparcie dyrektorow w zakresie przygotowywania arkuszy organizacyjnych jednostek pod k^tem
dostarczania informacji finansowych niezbednych do ich przygotowania,
o)obsluga wyplat wynagrodzeh i innych swiadczeh pieni^znych dla pracownikow jednostek
obslugiwanych ijednostki obsluguj^cej oraz osob zatrudnionych na podstawie umow cywilnoprawnych w jednostkach obslugiwanych,
p) sporz^dzanie list plac,
q)dokonywanie wyplat wynagrodzeh,

r) dokonywanie rozliczeh z urz^dami skarbowymi, Zakladem Ubezpieczeh Spolecznych i innymi
urz^dami,

s) dokonywanie rozliczeh dla potrzeb zbiorczej czqstkowej deklaracji VAT-7,
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t) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i wydatkach z osobowego funduszu
plac,

u)sporz^dzanie sprawozdan dotyczqcych zatrudnienia, wynagrodzen, osobowego funduszu piac,
obowi^zkowych sktadek ubezpieczeniowych i innych sprawozdan przewidzianych prawem,
v) przygotowanie sprawozdan o sredniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,
w)prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracownikow jednostek obstugiwanych oraz
jednostki obsiuguj^cej,
x)wystawianie zaswiadczen dla pracownikow jednostek obstugiwanych.
6. Do zadan Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa(OSR)nalezy:
1) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego :

a) wydawanie pozwolen na wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza,
b) przyjmowanie i weryfikacja zgloszen instalacji, mog^cej negatywnie oddziatywac na srodowisko,
z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia,
c) nakladanie obowi^zku prowadzenia pomiarow emisji na prowadz^cego instalacj? lub na
uzytkownika urz^dzenia,

d)naktadanie dodatkowych wymagan na prowadz^cego instalacj? lub na uzytkownika urz^dzenia,
jesli przemawiajq za tym szczegolne wzgl^dy ochrony srodowiska,
e) wydawanie i cofanie zezwoleh na Handel emisjami w zakresie b^d^cym w kompetencji Starosty,
f) przyjmowanie i weryfikowanie wynikow pomiarow z instalacji obj^tych tym obowi^zkiem.
2) w zakresie ochrony przed halasem:
a) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie halasu dla podmiotow prowadz^cych dzialalnosc
gospodarczq;
3) w zakresie ochrony przed promieniowaniem nieionizuiacvm:
a) przyjmowanie zgtoszeh instalacji wytwarzaj^cych pola elektromagnetyczne;
4) w zakresie gospodarki odpadami:
a) wydawanie pozwolen na wytwarzanie odpadow niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne,
b) wydawanie zezwoleh na zbieranie odpadow,
c) wydawanie zezwoleh na przetwarzanie odpadow,
d)zatwierdzanie programow gospodarowania odpadami wydobywczymi,
e) wydawanie(z urz^du) decyzji cofaj^cych zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadow,
f) udzielanie informacji o srodowisku i jego ochronie(z zakresu gospodarki odpadami),
g) wprowadzanie danych w systemic CEIDG.
5) w zakresie gospodarki wodnei:

a) nadzor i kontrola nad dziatalnosci^ spolek wodnych.
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b) wspotpraca z organami wiakiwymi w sprawach gospodarowania wodami,
c) wykreslanie z zasobow gruntow Skarbu Panstwa.
6) w zakresie rolnictwa:

a) wspolpraca zjednostkami organizacyjnymi, zajmuj^cymi si? produkcj^ i odbiorem produktow
rolnych,
7) w zakresie gospodarki rybackiei:

a) ustalanie miejsca polowu, narz?dzi, ich rodzaju, ilosci, sposobu oznakowania oraz okresu poiowu,
b) rejestracja jachtow i innych jednostek piywaj^cych o diugosci do 24 m,
c) wydawanie kart w?dkarskich,
d)cofanie kart w?dkarskich,

e) powotywanie i odwoiywanie straznikow Spotecznej Strazy Rybackiej Powiatu Ktodzkiego,
f) wspoipraca ze Spoleczn^ Strazq Ryback^,
g) wspoipraca z Panstwow^ Strazy Ryback^.

8) w zakresie ochronv przvrodv:

a) wydawanie zezwoleii na usuwanie drzew i krzewow na podstawie ustawy o ochronie przyrody
w odniesieniu do nieruchomosci b^d^cych wiasnosci^ gminy,
b) rejestracja zwierz^t egzotycznych, podlegajqcych

ograniczeniom

na

podstawie

umow

mi?dzynarodowych, w ktorych RP jest strong,

c) wydawanie zezwolen na usuwanie drzew i krzewow na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;
9) w zakresie lesnictwa:

a) wspolpraca z Nadlesnictwami Panstwowymi i Parkiem Narodowym Gor Stolowych,
b) nadzor nad gospodark^ lesn^ w lasach nie stanowi^cych wlasnosci Skarbu Panstwa,

c)okreslaniem zadan na wykonywanie zabiegow profilaktycznych i ochronnych w lasach
nie stanowi^cych wlasnosci Skarbu Panstwa, w przypadku ich nie wykonania przez wlascicieli,
d)zarzqdzanie zabiegow zwalczaj^cych i ochronnych w zagrozonych lasach niepahstwowych - na
koszt nadlesnictw,

e) przygotowanie decyzji przyznania srodkow finansowych dla wlascicieli lasow nie stanowi^cych
wlasnosci Skarbu Panstwa, na koszty zagospodarowania i ochrony w sytuacjach uregulowanych
w art. 12 ust. 1 ustawy o lasach,

f) przygotowanie decyzji na zmian? lasu na uzytek rolny dla wlascicieli lasow niepahstwowych ,
g) przygotowanie decyzji w sprawach przyznawania srodkow na pokrycie kosztow cz?sciowego lub
calkowitego zalesienia gruntow,

h)cechowanie pozyskanego drewna w lasach nie stanowi^cych wlasnosci Skarbu Panstwa,
i) sporz^dzanie zbiorczych wykazow odbiorczych drewna,
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j) wydawanie swiadectw legalnosci pozyskanego drewna,

k) ustalanie zadan zzakresu gospodarki lesnej dla wtascicieli lasow o powierzchni do 10 ha
nie stanowi^cych wlasnosci Skarbu Pahstwa,

1) zlecanie opracowywania inwentaryzacji stanu lasow i uproszczonych planow urz^dzania lasu
w lasach nie stanowi^cych wlasnosci Skarbu Pahstwa nalezacych do osob fizycznych i wspolnot
gruntowych,

m)nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planow urz^dzcnia
i inwentaryzacji stanu lasu w lasach nic stanowi^cych wlasnosci Skarbu Pahstwa,

lasow

n) przygotowanic na wniosck wlascicicla dccyzji na pozyskanic drewna z lasow nic stanowi^cych
wlasnosci Skarbu Pahstwa niczgodnc z uproszczonym plancm urz^dzcnia lasu w przypadkach
losowych,

o) przygotowanic dccyzji dla wlascicicli lasow wprzypadku nic wykonania przcz nich obowi^kow
zawartych w uproszczonych planach urz^dzania lasu,
p) wyst^powanic o sciganic wykroczeh dotycz^cych lasow okrcslonych wart. 158- 166Kodcksu
wykroczeh,
q) przygotowanic dccyzji uznania lasu za las ochronny,

r) opracowanic kwartalnych wnioskow do ARiMR na przydzial srodkow finansowych, na wyplaty
ckwiwalcntu za prowadzonc uprawy Icsnc,
s) comiesi^cznc rozliczanic ckwiwalcntow za prowadzcnic upraw Icsnych oraz rozliczanic rocznc
waloryzacji tych srodkow,

t) przygotowywanic dccyzji dotyczqccj coroczncj waloryzacji wyplacanych ckwiwalcntow,

u) kontrola skladanych oswiadczch wlascicicli zalcsionych gruntow dotyczqcych nabywania przcz
nich uprawnich cmcrytalno-rcntowych,
v) przygotowanic dccyzji dotyczqccj przckazywanic praw do ckwiwalcntow,

w)kontrola upraw Icsnych zalozonych na podstawie ustawy o przcznaczcniu gruntow rolnych do
zalcsicnia,

x) prowadzcnic statystyki publicznej GUS - sprawozdanic L-3,

y) wspolpraca z ARiMR dotyczqca wykonywania occny udatnosci upraw Icsnych,
z)zlccanic przckwalifikowania gruntow rolnych na uprawy Icsnc zalozonc z programu PROW,

za) rozliczanic powicrzoncgo nadzoru w lasach prywatnych zgodnic z zawartymi porozumicniami
z nadlcsnictwami,

zb)opiniowanic wnioskow nadlcsnictw dotyczqcych odtwarzania potcncjalu lesnego zc srodkow
pochodzqcych z programu PROW,

zc) sporzqdzanie zcstawicnia pow. Icsnych dla calcgo powiatu oddanych w nadzor nadlcsnictwom
zgodnic z zawartymi porozumicniami,

zd)sporzqdzanic planow finansowo-budzctowych z zakrcsu gospodarki Icsncj,
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ze) wystawianie zaswiadczen o nieruchomosciach gruntowych obj^tych dokumentacj^ urz^dzeniow^
do celow notarialnych;
10) w zakresie lowiectwa:

a) przygotowanie decyzji na odtow i przetrzymywanie zwierz^t w szczegolnych przypadkach,
b) przygotowanie zezwolen na posiadanie i hodowanie chartow lub ich mieszancow,

c) wydzierzawianie kolom towieckim obwodow lowieckich - polnych,

d) wyliczenie kolom lowieckim tenuty dzierzawnej za dzierzawione obwody lowieckie polne oraz
rozliczanie jej pomi^dzy nadlesnictwa i gminy,
e) wystawianie faktur VAT za naliczon^ tenuty dzierzawn^,

f) przygotowanie decyzji w porozumieniu z Polskim Zwi^zkiem Lowieckim na odlow, odlow

z usmierceniem lub odstrzal redukcyjny zwierzyny w przypadkach szczegolnego zagrozenia
w prawidlowym funkcjonowaniu obiektow produkcyjnych i uzytecznosci publicznej przez
zwierzyny,
g) wspolpraca z Polskim Zwi^zkiem Lowieckim,

h) przyjmowanie oswiadczeh o zakazie wykonywania polowania na danej nieruchomosci.
11) w zakresie ochronv i rekultvwacii gruntow rolnvch:

a) ochrona gruntow rolnyeh okreslonych w ewidencji gruntow jako uzytki rolne wraz z gruntami
wehodz^cymi w sklad gospodarstw rolnyeh pod budynkami i urz^dzeniami sluz^cymi bezposrednio
do produkcji rolniczej, atakze pracowniczych ogrodow dziatkowych, gruntow zrekultywowanych
dla potrzeb rolnictwa, wraz z drogami dojazdowymi do gruntow rolnyeh,

bjanaliza przeznaczania gruntow

rolnyeh

na cele

nierolnicze

wmiejscowyeh planach

zagospodarowania przestrzennego,

c) okresowe wyl^czanie gruntow z produkcji zwi^zanym z podj^ciem natychmiastowych dzialah
interwencyjnych wynikaj^cyeh z kl^sk zywiolowych lub wypadkow losowyeh,
d) wydawanie decyzji o wyliczenie gruntow z produkcji rolnej,

e) ustalanie wysokosci zwrotu naleznosci za grunty wyliczone z produkcji w razie rezygnacji z prawa
do wyliczenia,

f) okreslanie proporcjonalnosci naleznosci i oplat rocznyeh przy wyliczaniu gruntow na cele
zbiomikow wodnych,

g)zapobieganie erozji gleb poprzez nakazanie wlakicielowi zalesienia, zadrzewienia lub
zakrzewiania gruntow,

h)opracowywanie (na koszt zakladow przemyslowych) planow gospodarowania na obszarach
ograniczonego uzytkowania istniejicych wokol tych zakladow,

i) prowadzenie rekultywacji gruntow polozonych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
w rozumieniu przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym,

j)rekultywacja gruntow na cele nierolnicze przy udziale srodkow osob zainteresowanych,

Id: 49A94DB7-DF5I-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

Strona 31

k) przekazywanie praw i obowi^zkow wynikaj^cych z wczesniej wydanych decyzji, w przypadku
zmiany osoby zobowi^zanej do rekultywacji gruntow,
1) nadzor nad prawidlowym zagospodarowaniem zdj^tego pod inwestycje humusu,
m)kontrola wykonania obowiqzku rekultywacji gruntu.
n)sprawozdawczosc z zakresu;

- obszaru gruntow wylqczonych z produkcji,
- ustalonych naleznosci 1 optat rocznych,
- wielkosci obszarow zdegradowanych,
- wynikow rekultywacji i zagospodarowania gruntow,
- istniej^cych zasobow i eksploatacji zloz torfow.
o) uzgadnianie projektow decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu
publicznego w zakresie ochrony gruntow rolnych;

p) opiniowanie wnioskow o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji
towarzysz^cej w zakresie ochrony gruntow rolnych;
q) wydawanie decyzji zwiqzanych z rekultywacjq gruntow zdewastowanych lub zdegradowanych
w wyniku dziaialnosci przemyslowej.
12) w zakresie pozwoleh zintegrowanvch :
a) wydawanie pozwoleh dotyczqcych instalacji, ktorej funkcjonowanie, ze wzgl^du na rodzaj i skal?
prowadzonej dziaialnosci, moze powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako calosci,
b) dokonywanie przeglqdu ustaleh wydanych pozwoleh zintegrowanych.
13) w zakresie ochrony powierzchni ziemi:

a) identyfikacja oraz prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeh powierzchni
ziemi, o ktorych mowa w przepisach o ochronie srodowiska wraz z aktualizacjq wykazu raz na
2 lata, atakze przekazywanie wykazu oraz jego aktualizacji regionalnemu dyrektorowi ochrony
srodowiska,

b) opiniowanie projektu planu remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntow
wykorzystywanych na cele rolne.l4) realizacja celow i zadah okreslonych dla komorki
organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w rocznych planach dziaialnosci, monitorowanie
stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych o wysokosci osiqgni^tych wskaznikow i miemikow;

14) prowadzenie publicznie dost^pnego wykazu danych o dokumentach zawierajqcych informacje
o srodowisku i jego ochronie;
15) wydawanie decyzji zobowiqzujqce prowadzqcych instalacje do sporzqdzenia
ekologicznego oraz obowiqzku ograniczania negatywnego oddzialywania na srodowisko;

przeglqdu

16) kontrola przestrzegania przepisow o ochronie srodowiska w zakresie obj^tym wlasciwosciq Starosty;
17) koordynowanie prac nad sporzqdzeniem powiatowego programu ochrony srodowiska.
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7. Do zadan Geologa Powiatowego(PG)nalezy:

1) przeprowadzanie przetargu na ustanowienie uzytkowania gorniczego;

2) wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, jezeli
jednoczesnie spelnione
odpowiednio nast^puj^ce wymagania: obszar zamierzonej dziatalnosci
nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000
m^, dzialalnosc prowadzona b^dzie bez uzycia materialow wybuchowych;
3)przenoszenie koncesji za zgod^ przedsi^biorcy oraz zmian^ warunkow zabezpieczenia;

4) przyjmowanie informacji dotycz^cych wielkosci srodkow na fundusz likwidacji zakladu gorniczego
oraz 0 sposobie ich wykorzystania;
5)cofni^cie lub wygasni^ciem koncesji;

6)zatwierdzanie projektow prac geologicznych, ktorych wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji;
7)zlecanie wykonania dodatkowych
wykonuj^cym prace geologiczne;

prac

geologicznych, za

wynagrodzeniem, podmiotom

8) przyjmowanie dokumentacji geologicznej, z^danie jej uzupelnienia lub poprawienia w formie decyzji
oraz prowadzenie spraw zwi^zanych z gromadzeniem informacji geologicznej, wtym probek wraz
z wynikami ich badah;

9) wyrazanie zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobow, jezeli zmiany w okresie
sprawozdawczym przekraczaj^ 50 % wielkosci rocznego wydobycia oraz zobowi^zanie
przedsi^biorcy do wykonania obmiaru wyrobisk w okreslonych sytuacjach, w terminach innych niz
okreslono w ustawie;

10) prowadzenie ewidencji dowodow wplat oplaty eksploatacyjnej oraz gromadzenie informacji
dotycz^cych m.in. ilosci wydobytej kopaliny, przyj^tej stawki oraz wysokosci ustalonych oplat;
lljustalanie oplaty eksploatacyjnej w przypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub
z raz^cym jej naruszeniem oraz ustalaniem oplaty w przypadku prowadzenia dzialalnosci bez
wymaganej koncesji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania zloz kopalin;
12) ustalanie zasobow uj?c wod podziemnych, w tym uj^c zrodel naturalnych i odwodnieh
budowlanych,jezeli udokumentowane zasoby lub przewidywalna wydajnosc nie przekracza 50 m^/ h;
13) ustalanie warunkow hydrogeologicznych w zwi^ku z projektowaniem odwodnieh do wydobywania
kopalin pospolitych ze zloz na powierzchni nie przekraczaj^cej 2 ha lub przewidywanym rocznym

wydobyciu przekraczaj^cym 20 000 m^ oraz w zwi^zku z zakohczeniem odwadniania lub zmianq
poziomu odwadniania likwidowanych zakladow gomiczych w odniesieniu do kopalin pospolitych
j-w.;

14) badania geologiczno-inzynierskie do projektowania i wykonywania inwestycji liniowych o zasi^gu
gminnym i powiatowym;
15) udost^pnianie informacji geologicznej;
16)kontrola przestrzegania przez przedsi^biorcow przepisow ustawy, w szczegolnosci w zakresie
ochrony srodowiska, racjonalnej gospodarki zasobami zloz kopalin lub nie wypelnienia warunkow
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koncesji, w tym nie podejmowania dzialalnosci lub trwaiego jej zaprzestania, wzywania ich do
niezwlocznego zaniechania naruszen;

17) realizacja celow i zadan oicreslcnych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu iw
rocznych pianach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
o wysokosci osi^gni^tych wskaznikow i miemikow;

18) prowadzenie rejestru terenow zagrozonych ruchami masowymi ziemi oraz terenow, na ktorych
wyst^puj^ te ruchy.

8. Do zadah Wydzialu Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa(ZPAiB)
nalezy:
1) wvdawanie decvzii:

a)zatwierdzaj^cej projekt budowlany i udzielaj^cej pozwolenia na budow^,
b) udzielaj^cej pozwolenia na rozbiork^ obiektu budowlanego,

c)0 wniesieniu sprzeciwu w sprawie wykonania obiektu budowlanego lub robot budowlanych,
nie wymagajqcych pozwolenia na budow^, lecz zgloszenia, a takze w sprawie zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego lub jego cz^sci,
d) nakladaj^cej obowi^zek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robot budowlanych,
obj^tych obowi^zkiem zgloszenia,
e)nakiadaj^cej obowi^zek uzyskania pozwolenia na rozbiork^ obiektu obj^t^ obowi^zkiem
zgloszenia,

f)zatwierdzaj^cej projekt budowlany,

g)o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budow?, w 2wi^zku z nieusuni^ciem
wskazanych nieprawidlowosci,

h)o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budow? w przypadku, gdy na
terenie, ktorego dotyczy projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, znajduje si^ obiekt
budowlany, w stosunku do ktorego orzeczono nakaz rozbiorki,

i)0 zmianie pozwolenia na budow? i zatwierdzeniu nowego projektu budowlanego,
j) uchylajqcej decyzj? o pozwoleniu na budow^, w przypadku realizacji budowy w sposob istotnie
odbiegaj^cy od zatwierdzonego projektu budowlanego,
k)o wygasni^ciu pozwolenia na budow?,
1) o pozwoleniu na wznowienie robot,

m)0 przeniesieniu pozwolenia na budowy lub zgloszenia na rzecz innej osoby,
n)o wyl^czeniu inwestora z obowi^zkow okreslonych w przepisie art 42 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego,

o)rozstrzygaj^cej o niezb^dnosci wejscia do s^siedniego budynku, lokalu lub na teren s^siedniej
nieruchomosci.

2) wvdawanie postanowieh :
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a) w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na odst^pstwo od warunkow technicznych,
b) w sprawie uzupetnienia zgtoszenia wykonania robot budowlanych,
c) w sprawie uzupelnienia zgioszenia wykonania rozbiorki,

d) w sprawie uzupelnienia zgloszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego
cz^sci,

e)o usuni^ciu nieprawidlowosci dotycz^cych wydania pozwolenia na budow?.
3) wvdawanie zaswiadczen :

a)0 przyj^ciu zgloszenia wykonania robot budowlanych,

b)o przyj^ciu zgloszenia wykonania obiektu budowlanego,
c)o przyj^ciu zgloszenia wykonania rozbiorki obiektu budowlanego,

d)0 przyj^ciu zgloszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego cz?sci,
e)o samodzielnosci lokalu,

4) wzakresie administracii architektoniczno-budowlanei :

a) prowadzenie rejestru wydanych pozwoleh na budow^,

b)opracowywanie sprawozdah dotycz^cych lokali mieszkalnych, o ubytkach mieszkaniowych oraz
o wydanych pozwoleniach na budow?,

c) przekazywanie miesi?cznych informacji o wnioskach i wydanych pozwoleniach na budow^ do
Urz^du Wojewodzkiego (aplikacja RWDZ),

d)realizacja celow i zadah okreslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w
rocznych planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
o wysokosci osi^gni^tych wskaznikow i miemikow.

5) w zakresie zagospodarowania przestrzennego:

a) przygotowywanie projektow postanowieh uzgadniaj^cych projekty miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego,

b) opiniowanie

rozwi^zah

przyj^tych

w projektach

studium

uwarunkowah

i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego,

c) prowadzenie, w granicach wlasciwosci rzeczowej, analiz i studiow dotycz^cych zagospodarowania
przestrzennego, odnosz^cych si^ do obszaru powiatu i zagadnieh jego rozwoju.
6) w zakresie ochronv zabvtkow:

a) wyst^powanie do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o wydanie decyzji w sprawie wpisania
zabytku nieruchomego do rejestru zabytkow,

b) umieszczanie na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru znakow informujqcych
o tym, iz zabytek ten podlega ochronie,

c) wydawanie

decyzji

o zabezpieczeniu

zabytku

nieruchomego

wpisanego

do

rejestru,

w formic ustanowienia czasowego zaj^cia, do czasu usuni^cia zagrozenia.
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d) powierzanie spoiecznym opiekunom zabytkow wykonywania
i prowadzeniem listy spolecznych opiekunow zabytkow.

opieki

nad

zabytkami

9. Do zadan Wydzialu Geodezji, Kartografii i Katastru(GK)nalezy w szczegolnosci:

1) Realizacja zadan wynikaj^cych z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczegolnosci:
a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
- prowadzenie dla obszaru powiatu w systemie teleinformatyeznym:
—ewidencji gruntow i budynkow, w tym bazy danyeh,
—geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wtym bazy danych - „powiatowej bazy

GESUT",

W

—gieboznawczej klasyfikacji gruntow,
- tworzenie, prowadzenie i udost^pnianie baz danych:
—rejestru cen i wartosci nieruchomosci,
—szczegolowych osnow geodezyjnych,
—baz danych obiektow topograficznych o szczegolowosci zapewniajqcej tworzenie
standardowych opracowah kartograficznych w skalaeh 1:500-1:5000, zharmonizowane
z bazami danyeh - dla terenow miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonyeh pod
zabudow^ obszarow wiejskieh
- tworzenie i udost^pnianie standardowych opracowah kartograficznych w skalaeh: 1:500-1 :5000:
—map
ewidencyjnych
w skalaeh:
1:500,
1:1000,
— map zasadniczych w skalaeh: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,

1:2000,

1:5000,

b) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
c)zakladanie osnow szczegolowych,
d) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomosci oraz opracowywanie i prowadzenie map
i tabel taksacyjnych dotycz^cych nieruchomosei,
e) ochrona znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
2) Realizacja zadan wynikaj^cych z ustawy o scalaniu i wymianie gruntow.
3) wykonywanie innych zadan okreslonych przepisami prawa;
4)realizacja celow i zadan okreslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w
rocznych planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
o wysokosci osi^gni^tych wskaznikow i miernikow.
10. Do zadan Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami(GN)nalezy:
1) gospodarowanie zasobem nieruehomosci Skarbu Pahstwa;

2)gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomosci;
3)regulowanie stanow prawnych nieruchomosci Skarbu Pahstwa i powiatu;
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4)naliczanie i aktualizacja oplat z tytulu uzytkowania wieczystego, trwalego zarzqdu i uzytkowania
nieruchomosci oraz ustalanie opiat za nabywanie nieruchomosci wtrybie bezprzetargowym lub
przeksztalcenie uzytkowania wieczystego w prawo wiasnosci;
5)prowadzenie post^powan wywlaszczeniowych;

6) wydawanie zezwolen na niezwioczne zaj^cie nieruchomosci;
7) wydawanie zezwolen w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomosci w zwi^zku
z prowadzonymi pracami polegaj^cymi na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub
skladowaniu kopalin stanowi^cych wtasnosc Skarbu Pahstwa;
8)ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci poprzez udzielenie zezwolenia na zakladanie
i przeprowadzanie na nieruchomosci ciqgow drenazowych, przewodow i urz^dzeh sluz^cych do
przesylania plynow, pary, gazow i energii elektrycznej oraz urz^dzeh l^cznosci publicznej
i sygnalizacji, atakze innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektow i urz^dzeh
niezb^dnych do korzystania z tych przewodow i urz^dzeh,jezeli wlasciciel lub uzytkownik wieczysty
nieruchomosci nie wyraza na to zgody;
9)orzekanie o zwrocie wywlaszczonych nieruchomosci, zwrocie odszkodowania, w tym takze
nieruchomosci zamiennej;

10) ustalanie i wyptacanie, w drodze decyzji, odszkodowania za grunty zaj^te z mocy prawa pod drogi
publiczne, stanowi^ce wlasnosc Skarbu Pahstwa, powiatu, wojewodztwa;
11) ustalanie, w drodze decyzji odszkodowania za dzialki gruntu, wydzielone pod drogi publiczne, ktore
z mocy prawa przeszly na wlasnosc gminy, powiatu, wojewodztwa lub Skarbu Pahstwa z dniem,
w ktorym decyzja zatwierdzaj^ca podzial nieruchomosci stala si? ostateczna;
12) orzekanie o nieodplatnym nadawaniu wlasnosci gruntow pod budynkami i dzialek dozywotniego
uzytkowania, przekazanych uprzednio na wtasnosc pahstwa - za swiadczenia emerytalne;
13) przejmowanie i przekazywanie mienia powiatu;

14) planowanie, ustalanie harmonogramu oraz przeprowadzanie czynnosci zwiqzanych ze sprzedaz^
nieruchomosci;

15) sporz^dzanie informacji o stanie mienia powiatu;

16) przedstawianie sprawozdah z wykonania budzetu w zakresie sprzedazy mienia z powiatowego
zasobu nieruchomosci;

17) przedstawianie Zarz^dowi Powiatu informacji dotycz^cych realizacji przez jednostki organizacyjne
praw wynikaj^cych z ustanowionego na ich rzecz trwalego zarz^du na nieruchomosciach powiatu,
a takze przekazywanie wnioskow tych jednostek;
18) przeksztalcanie uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci;
19) wywlaszczanie i odszkodowania za wywlaszczone nieruchomosci;
20) prowadzenie spraw dotycz^cych uzytkowania wieczystego nieruchomosci Skarbu Pahstwa;
21) kontrola prawidlowosci gospodarowania nieruchomosciami przez jednostki organizacyjne powiatu;
22) wykonywanie innych zadah okreslonych przepisami prawa;
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23)realizacja celow i zadah okxeslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w
rocznych planach dziaialnoki, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
0 wysokosci osi^gni^tych wskaznikow i miernikow;

24) realizacja obowi^zku sporz^dzenia wykazu nieruchomosci Skarbu Panstwa w oparciu o przepisy
ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomosci;

25)orzekania o nabyciu na rzecz Skarbu Panstwa nieruchomosci, w oparciu o przepisy ustawy Przepisy
wprowadzaj^ce ustawy o Krajowym Rejestrze S^dowym;

26)realizaeja zadah wynikaj^cych z ustawy o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego gruntow
zabudowanych na eele mieszkaniowe w prawo wlasnosci tych gruntow.
II. Do zadah Wydzialu Rozwoju, Fromocji i Kultury(RPK)nalezy:
1) w zakresie pozvskiwania funduszv pozabudzetowych :

a) wspolpraca z regionami partnerskimi powiatu ktodzkiego przy tworzeniu wspolnych projektow
i pozyskiwaniu srodkow europejskieh,

b) wspolpraca ze strong czeskq przy pozyskiwaniu funduszy europejskieh w ramach programow
transgranicznych,

c) realizacja celow i zadah okreslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w
rocznych planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ieh realizacji oraz gromadzenie danych
0 wysokosci osi^gni^tych wskaznikow i miernikow.
2) w zakresie planowania i realizowania rozwoju :

a) wspolpraca z administracj^ rzqdow^, samorzqdem wojewodztwa, gminami, stowarzyszeniami
1 Euroregionem Glacensis w zakresie rozwoju lokalnego oraz pozyskiwania srodkow z funduszy
UE na zadania powiatowe, w tym planowanie i realizacj? wyznaczonych celow,

b)opracowywanie, monitoring i aktualizacja dokumentow planistycznych i strategieznych powiatu
(m.in. strategia rozwoju oraz branzowe programy w zakresie rozwoju i promocji powiatu ),
c) biezqce analizowanie i studiowanie dokumentow z zakresu rozwoju lokalnego, funduszy UE, oraz
wytycznych i przepisow prawa w tym zakresie,

d)opracowywanie i przedkladanie Zarz^dowi Powiatu Klodzkiego opinii oraz materialow
dotyczqcych kierunkow rozwoju powiatu,
e) gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego, spolecznego i przestrzennego rozwoju
powiatu,

f) koordynowanie i planowanie biez^cych opracowah dotyczqcych rozwoju powiatu i programow
rozwojowych powiatu,

g)opracowywanie sprawozdah dotyczqcych stanu realizacji strategii rozwoju, przedstawianie
potencjalnych zagrozeh realizaeji celow strategieznych oraz ewentualnych propozycji ich
modyfikacji,

h) przedstawianie planu realizacji projektow na rok przyszly i lata nast^pne eelem zapewnienia
srodkow na ich realizacj? w budzecie powiatu.
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i) monitorowanie realizacji projektow zawartych w programach rozwojowych powiatu klodzkiego.
3) w zakresie turvstvki i promocii:

a)inicjowanie i realizacja wszelkich form informacyjnych i reklamowych, sluz^cych promocji
i rozwojowi powiatu,

b)inicjowanie konkursow oraz innych akcji skierowanych do turystow i milosnikow ziemi kiodzkiej
maj^cych na celu promocj? atrakcji turystycznych powiatu klodzkiego,
c)cykliczny udziat w targach turystycznych - krajowych i zagranicznych,
d) wydawanie materialow promocyjnych: publikacji, gadzetow, itp.,

e) organizacja i wspoiorganizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych, siuzqcych promocji i rozwojowi
powiatu,

f) wspolpraca z instytucjami rz^dowymi oraz pozarz^dowymi w zakresie dziaian promocyjnych,
g) przygotowywanie oraz aktualizacja kalendarza imprez organizowanych na terenie powiatu,
h) wspolpraca z regionami partnerskimi powiatu klodzkiego (krajowymi i zagranicznymi),

i) prowadzenie spraw zwi^zanych z organizacja konkursu o doroczn^ nagrod? Starosty „R6za
Klodzka" oraz przyznawaniem Odznaki Honorowej Powiatu Klodzkiego

j) prowadzenie spraw zwi^zanych z udzieleniem dotacji na realizacj? przedsi^wzi^c w obszarze
turystyki i promocji.
4) w zakresie kulturv:

a) wspomaganie inicjatyw dotycz^cych rozwoju ^cia artystycznego i kulturalnego,

b)organizowanie obchodow swi^t pahstwowych oraz wspoldzialaniem w organizacji wydarzen
kulturalnych o zasi^gu powiatowym,

c) wspolpraca z instytucjami kultury i jednostkami samorz^du terytorialnego,
d) prowadzenie spraw dotycz^cych wymiany kulturalnej,

e) prowadzenie spraw zwi^zanych z udzielaniem dotacji na realizacj? przedsi^wzi^c w obszarze
kultury,

f) promocja imprez kulturalnych odbywaj^cych si? na terenie powiatu.
5) w zakresie wspolpracv z organizaciami pozarzadowvmi:

a)inicjowanie wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi,

b)opracowywanie rocznego programu wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
stowarzyszeniami jednostek samorz^du terytorialnego a takze innymi osobami prawnymi,jezeli ich
cele statutowe obejmuj^ prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego,

c) udzielanie informacji organizacjom o mozliwosciach pozyskiwania srodkow finansowych
w ramach programow powiatowych, wojewodzkich, krajowych oraz unijnych,
d) aktualizacja hazy organizacji pozarz^dowych z terenu powiatu klodzkiego.
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e) wsparcie oraz wspotudzial w inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarz^dowe,

f) przygotowywanie oraz redagowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatu
klodzkiego kierowanych do organizacji pozarz^dowych,

g) organizacja konsultacji i szkolen celem podniesienia sprawnosci funkcjonowania organizacji
pozarz^dowych,

h)organizacja i realizacja konkursu ofert na realizacj^ zadan publicznych powiatu klodzkiego
w zakresie kultury, promocji i turystyki przez organizacje pozarz^dowe ,
i) promocja dzialainosci organizacji pozarz^dowych,

j) rejestracja i prowadzenie ewidencji stowarzyszen zwyklych, uczniowskich klubow sportowych oraz
klubow sportowych nieprowadz^cych dzialalnosci gospodarczej maj^cych siedzib^ na terenie
powiatu klodzkiego,

k)sprawowanie nadzoru nad dzialalnosciq stowarzyszen ze wzgl^du na siedzib^, z wylqczeniem
nadzoru nad dzialalnosci^ stowarzyszen jednostek samorz^du terytorialnego, okreslonego
szczegolowo w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

1) sprawowanie kontroli wykonywania przez stowarzyszenia obowi^zkow w zakresie przeeiwdzialania
praniu pieni^dzy oraz fmansowaniu terroryzmu wynikaj^cych z przedmiotowej ustawy.
6) w zakresie prawa o fundaciach:

a) Sprawowanie nadzoru nad dzialalnosciq fundacji ze wzgl^du na siedzib^ fundacji w zakresie
dzialalnosci prowadzonej na obszarze powiatu klodzkiego, okreslonego szczegolowo w ustawie
0 fundacjach,

b)realizacja zadah z zakresu administracji rzqdowej wynikaj^cych zww. ustawy w stosunku do
fundacji korzystaj^cych ze srodkow publicznych i prowadz^cych dzialalnosc na obszarze calego
kraju, w zakresie dzialalnosci prowadzonej na obszarze wlaseiwosci miejscowej samorz^du
powiatowego.

7) w zakresie komunikacii spolecznei i obslugi medialnei:

a) prowadzenie serwisu intemetowego powiatu klodzkiego, przygotowywanie oraz redagowanie
1 stala aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatu klodzkiego pod
adresem www.powiat.klodzko.pl,

b) gromadzenie i przetwarzanie informacji i danych ekonomiczno-socjologicznych dotycz^cych
powiatu,

c) prowadzenie spraw zwi^zanych z pelnionymi funkcjami przez Starost^ i etatowych czlonkow
Zarz^du Powiatu w zwi^zkach i organizacjach krajowych i zagranicznych,
d)organizacja spotkah i wyjazdow Starosty,
e) przygotowywanie wyst^pieh Starosty,

1) wspolpraca z mediami (prasa, radio, telewizja, operatorzy sieci internetowej) w zakresie promocji
w powiecie klodzkim (w tym redagowanie artykulow i felietonow, wywiadow dla mediow oraz
prezentowanie, wyjasnianie i uzasadnianie dzialah organow powiatu w srodkach masowego
przekazu.
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g)tworzenie prezentacji multimedialnych oraz grafiki komputerowej na potrzeby Starosty i Zarz^du,
h)prowadzenie, w zakresie ustalonym przez Starosty, polityki informacyjnej starostwa, informowanie
0 dzialalnosci organow powiatu oraz o dzialalnosci jednostek organizacyjnych powiatu,
i) organizowanie konferencji prasowych,

j) biez^ce

analizowanie

informacji

i publikacji zwi^zanych z funkcjonowaniem

samorz^du

powiatowego i przygotowywanie odpowiedzi na krytyk? prasow^,

k)obsluga imprez, spotkan wladz powiatu i waznych wydarzen w zakresie wykonywania serwisu
fotograficznego,

1) organizowanie wizyt osobistosci zycia publicznego wraz z obsluga protokolarn^ tych wizyt.
8) w zakresie kultury fizycznei i sportu:

a) udzielanie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansow publicznych w zakresie kultury
fizycznej;

b) wnioskowanie o podzial srodkow budzetowych na kultury fizyczn^ sport masowy mtodziezy
szkolnej i pozaszkolnej;

c) wspolpraca i koordynowanie dzialalnosci Szkolnego Zwi^zku Sportowego i Ludowych Zespolow
Sportowych;

d)opracowywanie i koordynowanie realizacji rocznego kalendarza imprez sportowych;

e) rejestracja i prowadzanie ewidencji uczniowskich klubow sportowych oraz klubow sportowych
nieprowadz^cych dzialalnosci gospodarczej;

f) opracowywanie wnioskow i analiz dotycz^cych funkcjonowania sportu wsrod mlodziezy szkolnej
na terenie powiatu,

g) prowadzenie spraw zwi^zanych z udzieleniem dotacji na realizacj? przedsi^wzi^c w obszarze
sportu i kultury fizycznej.
9) w zakresie planowania i inwestvcii nalezy w szczegolnosci:

a) Wspolpraca z administracj^ rz^dow^, samorz^dem wojewodztwa, s^siednimi powiatami, gminami,
stowarzyszeniami oraz Euroregionem Glacensis w zakresie rozwoju lokalnego, planowania
1 realizacji celow strategicznych powiatu;

b) Koordynowanie wspolpracy transgranicznej, w tym inicjowanie kontaktow oraz realizacja
wspolnych projektow z samorz^dami i organizacjami pozarz^dowymi na polsko-czeskim
pograniczu;

c) Gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego, spolecznego i przestrzennego
rozwoju powiatu;

d)Przygotowanie materialow oraz opracowah dotycz^cych kierunkow i mozliwosci rozwoju powiatu;
e) Analizowanie i przygotowywanie opracowah i wnioskow dotycz^cych ukladu komunikacyjnego
oraz infrastruktury turystycznej w powiecie klodzkim;
f) Planowanie i realizacja inwestycji proturystycznych;
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g)Podejmowanie dzialan na rzecz wspierania przedsi^biorczosci na terenie powiatu.
12. Do zadan Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotnej(ZKB)
nale:^:
1) w zakresie zadan Zarzadzania Kryzysowego :

a) podejmowanie dzialan maj^cych na celu redukcj? lub eliminacj^ prawdopodobienstwa wyst^pienia
kl?sk zywiolowych, innych zdarzen albo w znacznym stopniu ograniczaniu ich skutkow,
b) podejmowanie dzialan planistycznych dotycz^cych sposobow reagowania na czas wyst^pienia
kl^ski zywiolowej i innych zdarzen maj^cych znamiona kryzysu, a takze dzialan w celu
powi^kszenia zasobow i sil niezb^dnych do efektywnego reagowania,
c) podejmowanie dzialan polegaj^cych na ograniczeniu strat oraz zniszczeh,

d) podejmowanie dzialan maj^cych na celu przywrocenie zdolnosci reagowania, odtworzenia
infrastruktury i odnowy zapasow,

e)okreslanie wyst^powania miejscowych zagrozeh, kategoryzacj^ oraz analiz^ ich wyst^pienia,
f) opracowywanie i aktualizacja zasadniczych elementow planu zarzqdzania kryzysowego oraz planu
operacyjnego ochrony przed powodziq,

g)tworzenie warunkow do wspoldzialania roznych podmiotow ratowniczych,

h)sporz^dzanie projektu wniosku do Wojewody o wprowadzenie stanu kl^ski zywiolowej,
i) okreslanie i wdrazanie procedur zarzadzania kryzysowego,
j) podejmowanie dzialan maj^cych na celu ograniczanie zniszczeh i strat,
k)szacowanie strat i opracowywanie raportu odbudowy,

1) opracowywanie projektow zarz^dzeh lub decyzji Starosty dotycz^cych wprowadzenia niezb^dnych
ograniczeh wolnosci i praw czlowieka i obywatela,

m)przygotowywanie analiz i biez^cych raportow o stanie bezpieczenstwa mieszkahcow powiatu,
n) prowadzenie biez^cej analizy funkcjonowania systemow monitoruj^cych zagrozenia,

o) nadzor nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludnosci,

p)opracowywanie prognoz rozmiarow zagrozenia, prowadzenie raportow odbudowy wraz z analizy
opisem zdarzen oraz propozycjami dzialan,

q) podejmowanie doraznych dzialan interwencyjnych w ramach kompetencji,
r) realizacja zadan krajowego systemu ratowniczo - gasniczego na obszarze powiatu klodzkiego.
2) w zakresie zadan Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego(PCZK):

a) opracowywanie i uaktualnianie bazy danych Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego,

b) przygotowywanie i organizowanie cwiczeh w zakresie zadan realizowanych przez Powiatowe
Centrum Zarzqdzania Kryzysowego,
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c) utrzymywanie staiego kontaktu z Wojewodzkim Centrum Zarzqdzania Kryzysowego, oraz
z centrami s^siednich powiatow, gmin i innymi podmiotami ratowniczymi, wspotdziatanie
z centrami zarz^dzania kryzysowego organow administracji publicznej,

d) podejmowanie doraznych dziatan interwencyjnych w ramach kompetencji,

e) petnienie catodobowych dyzurow w Powiatowym Centrum Zarz^dzania Kryzysowego na polecenie
Starosty, w przypadkach wyst^pienia zagrozen i sytuacji kryzysowych,

f) sporz^dzanie biez^cych raportow oraz dokumentowanie prowadzonych dziatan.
3) w zakresie spraw obronnych:

a) wykonywanie zadan w ramach powszechnego obowi^zku obrony na zasadach okreslonych przez
Wojewod?,

b) przeprowadzanie czynnosci zwi^zanych z wykonywaniem powszechnego obowi^ku obrony oraz
wspotdziatanie z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi,
c) wspotdziatanie z instytucjami pahstwowymi, przedsi^biorcami i innymi jednostkami
organizacyjnymi oraz organizacjami spotecznymi w zakresie administracji rezerw osobowych, oraz
wykonywanie zwi^zanych z tym czynnosci okreslonych w ustawie i przepisach wydanych na Jej
podstawie,

d)zorganizowanie dor^czania i dor^czanie kart powotania do odbycia cwiczeh wojskowych
przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej stuzby wojskowej
w razie ogtoszenia mobilizacji i w czasie wojny (akcja kurierska),

e)zarz^dzanie, na wniosek wojskowego komendanta uzupetnieh, przymusowego doprowadzenia
przez Policj? do wskazanej jednostki wojskowej, w przypadku niestawienia si? powotanego do
czynnej stuzby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,

f) realizowanie zadah w zakresie planowania i naktadania obowi^zku swiadczeh na rzecz obrony,
g) wyst?powanie z wnioskiem do gmin w odniesieniu do swiadczeh wykonywanych w zwi^zku
z zorganizowaniem dor?czania i dor?czaniem kart powotania lub petnienia czynnej stuzby
wojskowej oraz wezwah do wykonywania swiadczeh osobistych lub rzeczowych,
h) podejmowanie dziatah i planowanie w sprawie warunkow i sposobu przygotowania oraz
wykorzystania publicznej i niepublicznej stuzby zdrowia na potrzeby obronne pahstwa,
i) tworzenie i aktualizowanie planow publicznej i niepublicznej stuzby zdrowia na potrzeby obronne
pahstwa,

j) przygotowywanie analiz i biez^cych raportow na potrzeby obronne pahstwa.
4) w zakresie obrony cvwilnei:

a) dokonywanie oceny stanu przygotowah obrony cywilnej,
b)opracowywanie i opiniowanie planow obrony cywilnej,
c) opracowywanie i uzgadnianie planow dziatania,

d)organizowanie i koordynowanie szkoleh oraz cwiczeh obrony cywilnej.
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e) przygotowywanie i zapewnianie dzialania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania o zagrozeniach,

f) wyznaczanie zakladow opieki zdrowotnej zobowi^zanych do udzielenia pomocy medycznej
poszkodowanym w wyniku masowego zagrozenia ^cia i zdrowia ludnosci oraz nadzorowania
przygotowania tych zakladow do niesienia tej pomocy,

g)integrowanie si} obrony cywilnej oraz innych sbizb, w tym sanitamo - epidemiologicznych
1 spolecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutkow
kl^sk zywiolowych i zagrozen srodowiska,

h)opiniowanie projektow aktow prawa miejscowego dotycz^cych obrony cywilnej i maj^cych wplyw
na realizacj^ zadan obrony cywilnej,

i) wspolpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

j) opiniowanie wnioskow w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w ktorych jest odbywana
zasadnicza sluzba w obronie cywilnej,

k)opracowywanie informacji dotycz^cych realizowanych zadan,

1) wspolpraca z pelnomocnikami Wojewody do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi
organami administracji wojskowej w zakresie dotycz^cym realizowanych zadan,

m)ustalanie wykazu instytucji panstwowych, przedsi^biorcow i innych jednostek organizacyjnych
oraz spolecznych organizacji ratowniczych funkcjonuj^cych na ich terenie, przewidzianych do
prowadzenia i realizacji przedsi^wzi^c w zakresie obrony cywilnej.
5) w zakresie kwalifikacji woiskowei:

a) wspoldzialanie z Wojewody w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
b) wspoldzialanie z Wojewodzkq Komisj^ Lekarsk^,

c)organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w tym:

^

-zapewnianie lokali dla Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wyposazanie w przedmioty
niezb^dne do pracy tej komisji,

- przeprowadzanie naboru osob do prac zwi^anych z kwalifikacji wojskowi,
- uczestniczenie w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,

- prowadzeniem

dokumentacji zwi^zanej z orzecznictwem

komisji

oraz sporz^dzaniem

sprawozdah z przebiegu kwalifikacji wojskowej,

- przygotowywanie projektu skladu komisji lekarskiej w ramach kwalifikacji wojskowej.
6)prowadzenie

obslugi

administracyjno-biurowej

Komisji

Bezpieczehstwa

i Porz^dku

przy

StaroscieKlodzkim;

7) w zakresie zadan Pelnomocnika ds. Ochrony Informacii Nieiawnvch(POD:
a)zapewnienie przestrzegania przepisow o ochronie informacji niejawnych,

b)zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
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c)zapewnienie ochrony systemow i sieci teleinformatycznych, w ktorych
przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

wytwarzane,

d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisow o ochronie tych informacji,
e) okresowa kontrola ewidencji, materiatow i obiegu dokumentow,

f) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
g)szkolenie pracownikow w zakresie ochrony informacji niejawnych,

h) wykonywanie, w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, zadah okreslonych w ustawie
0 ochronie informacji niejawnych,

^

i) wspolpraca z wlasciwymi jednostkami i komorkami organizacyjnymi siuzb ochrony pahstwa oraz
informowanie na biez^co Starosty o przebiegu tej wspotpracy,

j) opracowywanie planu post^powania z materialami zawieraj^cymi informacje niejawne, stanowiqce
tajemnic? pahstwow^, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
k) podejmowanie dziatah zmierzaj^cych do wyjasnienia okolicznosci naruszenia przepisow o ochronie
informacji niejawnych,

1) prowadzenie na pisemne polecenie Starosty zadah w zakresie realizacji zwyklych post^powah
sprawdzajqcych,

m)prowadzenie przegl^du stanowisk oraz sporz^dzanie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osob
dopuszczonych do pracy lub sluzby na stanowiskach, z ktorymi t^czy si? dost?p do informacji
niejawnych,
n) prowadzenie spraw w zakresu obiegu dokumentow niejawnych w starostwie, w tym:

- udost?pnianie lub wydawanie dokumentow zawieraj^cych informacje niejawne osobom
posiadajqcym stosowne poswiadczenie bezpieczehstwa,
- przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i przesylanie dokumentow
zawieraj^cych informacje niejawne,
- prowadzenie biez^cej kontroli post?powania z dokumentami zawierajqcymi informacje niejawne,
ktore zostaly udost?pnione pracownikom.
8) w zakresie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarlvch :

a) wydawanie zezwoleh na sprowadzeniezwlok
z wtasciwym inspektorem sanitamym,

i szcz^tkow z obcego

pahstwa

w porozumieniu

b) wydawanie decyzji o przekazaniu zwtok, niepochowanych przez wiasciwe osoby, organy
1 instytucje, szkotom wyzszym do celow naukowych,
c) organizowanie przewozu, na wniosek wtasciwego organu, zwiok osob zmartych lub zabitych
w miejscach publicznych, do zaktadu medycyny s^dowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu
do najblizszego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu,
d) prowadzenie post?powah o wytonienie przedsi?biorc6w do przewozu zwtok,
e) prowadzenie post?powah o wytonienie lekarza do stwierdzania zgonu.
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9)prowadzeniem spraw z zakresu ustawy o rzeczach znalezionych;

10)realizacja celow i zadan okreslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w
rocznych pianach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
0 wysokosci osiqgni^tych wskaznikow i miernikow.
11) w zakresie politvki zdrowotnei:

a) Przygotowanie procedur post^powania w sprawach tworzenia, przeksztalcania i likwidacji
zakladow opieki zdrowotnej;

b)Przygotowanie procedur dotycz^cych tworzenia i dokonywania zmian w statucie ZOZ w Ktodzku;

c) Prowadzenie dokumentacji zwi^zanej z funkcjonowaniem Rady Spolecznej wZOZ Klodzko oraz
analiza wnioskow;

d)Przygotowanie informacji dotycz^cej sytuacji finansowej oraz obszaru dzialalnosci statutowej
zakladow opieki zdrowotnej;

e) Wspoldzialanie

zpodmiotami

publicznymi

i niepublicznymi

w zakresie

organizacji

i funkcjonowania ochrony zdrowia;

f) Wspolpraca w zakresie medycyny szkolnej z Panstwow^ Inspekcj^ Sanitarn^ w zakresie promocji
zdrowia;

g) Monitorowanie i realizacja zadan zwi^zanych z Narodowym Programem Zdrowia, Zwalczania

Chorob Nowotworowych, Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Powiatowym Programem Ochrony
Zdrowia Psychicznego;

h) Wspolpraca z gminami, sluzbami oraz instytucjami w zakresie polityki zdrowotnej;

i) Organizowanie imprez na rzecz promowania zdrowego zycia wsrod mieszkahcow powiatu
klodzkiego;

j)Przeprowadzanie kontroli realizacji zadan i gospodarki finansowej przez podmiot leczniczy „Zesp61
Opieki Zdrowotnej" w Klodzku,zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami;
k) Wspolorganizowanie imprez prozdrowotnych;
12) w zakresie politvki spolecznei:

a)Prowadzenie spraw dotycz^cych rozkladu godzin pracy aptek ogolnodost^pnych i harmonogramu
pracy aptek w porze nocnej - wspolpraca z samorz^dami aptekarskimi;

b) Przygotowanie propozycji rozwi^zah i opinii w sprawach dotycz^cych polityki spolecznej dla
organow powiatow;

c) Wspolpraca zjednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie planowania i realizacji polityki
spolecznej powiatu klodzkiego;

d)Prowadzenie ewidencji schronisk i jadlodajni dla bezdomnych na terenie powiatu;
e) Wspolpraca z gminami, sluzbami oraz innymi instytucjami w zakresie polityki spolecznej;

f) Aktualizacja danych teleadresowych podmiotow i organizacji pozarz^dowych swiadcz^cych uslugi
na rzecz osob i rodzin dotkni^tych przemoc^ w rodzinie;
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g)Podejmowanie dziakn profilaktycznych
przeciwdziaknia przemocy w rodzinie;

oraz edukacyjnych

w zakresie

uzaleznien

oraz

h)Prowadzenie dziaian wspieraj^cych polityk^ senioraln4 oraz prowadzenie bazy teleadresowej
klubow seniora;

i) Wspoiorganizowanie imprez prozdrowotnych;

j)Przeprowadzanie kontroli realizacji zadan i gospodarki finanscwej przez podmiot leczniczy „Zesp61
Opieki Zdrowotnej" w Klodzku. zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami;
13. Do zadan Powiatowego Rzecznika Konsumentow(RzK)nalezy:

1)zapewnienie bezplatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony
interesow konsumentow;

2)skladanie wnioskow w sprawie stanowienia i zmiany przepisow prawa miejseowego w zakresie
ochrony interesow konsumentow;

3) prowadzenie edukacji konsumenckiej;

4) wyst^powanie do przedsi^biorcow w sprawach ochrony praw i interesow konsumentow;

5) wspoldzialanie z wlasciwymi miejscowo delegaturami Urz^du Ochrony Konkurencji i Konsumentow,
organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

6)wytaczanie powodztwa na rzecz konsumentow oraz wst^powanie, za ich zgodq do tocz^cego si?
post?powania w sprawach o ochron? interesow konsumentow w kazdym jego stadium;

7) wykonywanie funkcji oskarzyciela publicznego w rozumieniu przepisow Kodeksu post?powania
w sprawach o wykroczenia, na szkod? konsumentow;

8) przedkladanie Staroscie do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej dzialalnosci w roku
poprzednim;

9)przekazywanie na biez^co delegaturom Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentow wnioskow

dotycz^cych ochrony konsumentow, ktore wymagaj^ podJ?cia dzialah na szczeblach administracji
rz^dowej;

10) wyst?powanie do Prezesa Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentow z wnioskiem o wszcz?cie
post?powania antymonopolowego w zwi^zku z podejrzeniem naruszenia przepisow ustawy;
11) wyst?powanie do Prezesa Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentow o wszcz?cie post?powania
w sprawie praktyki naruszaj^cej zbiorowe interesy konsumentow;

12) wytaczanie powodztwa w sprawach rozpoznawanych w post?powaniu o uznanie postanowieh
wzorcow umowy za niedozwolone;

13) wspoldzialanie z organami Inspekcji Handlowej w zakresie:

a) wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszaj^cych prawa konsumentow,
b) mediacji i polubownego s^downictwa konsumenckiego,
c)lokalnych inicjatyw dotycz^cych ochrony konsumentow;
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14) realizacja celow i zadan okreslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w
rocznych planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
0 wysokosci osi^gni^tych wskaznikow i miernikow.
14. Do zadah pracownika na Samodzieinym stanowisku ds. Bezpieczehstwa i Higieny Pracy
(BHP)nalezy:

1)zapewnienie przestrzegania przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;
2)sporz^dzanie i przedstawianie Staroscie za posrednictwem Sekretarza, co najmniej raz
w roku
okresowych analiz stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, zawierajqcych propozycje przedsi^wzi^c
technicznych i organizacyjnych, maj^cych na celu zapobieganie zagrozeniom zycia i zdrowia
pracownikow oraz popraw? warunkow pracy;

3) przedstawianie Staroscie za posrednictwem Sekretarza wnioskow dotyczqcych wymagah ergonomii
na stanowiskach pracy;
4) udzial w opracowywaniu wewn^trznych zarz^dzeh, regulaminow i instrukcji ogolnych dotyczqcych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadah osob kieruj^cych pracownikami w zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy;
5) udzial w ustalaniu okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy, oraz w
opracowywaniu
wnioskow wynikaj^cych z badania przyczyn i okolicznosci tych wypadkow oraz zachorowah na
choroby zawodowe, a takze kontrol^ realizacji tych wnioskow;
6)prowadzenie rejestrow, kompletowanie dokumentow dotycz^cych
wypadkow przy
pracy,
stwierdzonych chorob zawodowych i podejrzeh o takie choroby, a takze przechowywanie
wynikow badah i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy;
7) prowadzenie doradztwa w zakresie przepisow i zasad bezpieczehstwa i higieny pracy;
8) wyst^powanie do osob kieruj^cych pracownikami z zaleceniami usuni^cia stwierdzonych zagrozeh
wypadkowych i szkodliwosci zawodowych oraz uchybieh w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy;
9)realizacja celow i zadah okreslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w
rocznych planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
0 wysokosci osi^gni^tych wskaznikow i miernikow;
10) wykonywanie innych zadah okreslonych w przepisach odr^bnych.
15. Do zadah Biura ds. Obslugi PrawneJ(OP)nalezy:
1) udzial w opracowywaniu i uzgadnianiu projektow aktow prawnych Rady, Zarz^du i Starosty,
opiniowanie ich pod wzgl^dem formalnym i prawnym;

2) udzielanie informacji i sporz^dzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarz^du, Starosty,
dyrektorow wydzialow i stanowisk samodzielnych;
3) udzial w negocjowaniu warunkow umow i porozumieh;
4) wykonywanie nadzoru nad egzekucj^ naleznosci budzetu powiatu i Skarbu Pahstwa oraz
wspoldzialanie w podejmowaniu czynnosci w zakresie post^powania egzekucyjnego;
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5) wspolpraca z wydziatami starostwa w sprawach wymagaj^cych opinii i konsultacji prawnych oraz
zwi^zanych zzakresem dziatania wydziatow, wtym opiniowanie projektow decyzji na wniosek
wydziatow;

6)wykonywanie zastfpstwa procesowego przed s^dami;

7)realizacja celow i zadan okreslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w
rocznych planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
0 wysokosci osiqgni^tych wskaznikow i miemikow;

8) biez^ce informowanie Zarz^du oraz kierownikow komorek organizacyjnych o zmianach przepisow
maj^cych znaczenie dla funkcjonowania powiatu;

9) wspolpraca z kancelari^ prawnq w zakresie zlecania sporz^dzania opinii prawnych oraz wykonywania
zast^pstwa procesowego przed s^dami w sprawach dotycz^cych dziatania organow powiatu oraz

Starosty jako reprezentanta Skarbu Pahstwa, a takze Starostwa Powiatowego jako pracodawcy
w rozumieniu art. 3 KP;

10) realizacja zadah zwi^zanych z udzielaniem informacji publicznej, a w szczegolnosci:
a)Prowadzenie rejestrow:

- wnioskow o udost^pnienie informacji publicznej,

- wnioskow o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
- decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej,

- decyzji o umorzeniu post^powania o udost^pnienie informacji publicznej,
- decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej.

b) Koordynowanie i nadzorowanie terminowosci udost^pniania informacji.

16. Do zadah Powiatowego Zespolu ds Orzekania o Niepelnosprawnosci (PZON) nalezy
w szczegolnosci:

1) przyjmowanie i rejestrowanie wnioskow o wydanie orzeczenia o niepelnosprawnosci i stopniu
niepelnosprawnosci

w Elektronicznym

Krajowym

Systemic

Monitorowania

Orzekania

0 Niepelnosprawnosci;

2)prowadzenie post^powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o niepelnosprawnosci
1 stopniu niepelnosprawnosci;

3)kwalifikowanie wnioskow do wlasciwego lekarza specjalisty;
4) ustalanie skladu orzekaj^cego dla rozpatrzenia poszczegolnych wnioskow;

5) wnioskowanie do starosty o powolanie czlonkow Powiatowego Zespolu ds. Orzekania
0 Niepelnosprawnosci w drodze zarz^dzenia;

6)prowadzenie spraw zwi^zanych z kierowaniem nowo powolanych czlonkow Zespolu na
przeszkolenie w Wojewodzkim Zespole ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci, w celu uzyskania
certyfikatu wymaganego przepisami prawa;

7)kierowanie wnioskow do wst^pnej kwalifikacji medycznej przez lekarzy orzecznikow;
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8) ustalanie terminow posiedzen skiadow orzekaj^cych oraz zawiadamianie o nich zainteresowanych
stron i uczestnikow post^powania;
9)sporz^dzanie ocen o stanie zdrowia i innych ocen specjalistycznych przez cztonkow Zespotu;
10) sporz^dzanie protokolow z posiedzen skiadow orzekaj^cych;

11) sporz^dzanie decyzji administracyjnych o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci
i dor^czanie ich stronom;

12) przyjmowanie wnioskow o wydanie legitymacji osoby niepelnosprawnej i rejestrowanie ich
w EKSMON;

13) Wydawanie legitymacji osobom niepelnosprawnym;

14) prowadzenie spraw zwi^zanych z rozpatrywaniem odwolan od decyzji, wtym przekazywanie
dokumentacji do Wojewodzkiego Zespolu ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci jako organu II
instancji;

15) realizacja celow i zadah okreslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu
i rocznych planach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
0 wysokosci osiqgni^tych wskaznikow i miernikow;
16) przyjmowanie wnioskow o wydanie karty parkingowej i rejestrowanie ich w EKSMON;
17) wydawanie kart parkingowych osobom niepelnosprawnym;

18)tworzenie

i prowadzenie

archiwum

zawieraj^cego

akta

spraw

zzakresu

orzekania

0 niepelnosprawnosci i o stopniu niepelnosprawnosci.
17. Do zadah Rzecznika Prasowego(RzP)nalezy w szczeghlnosci:

1) prowadzenie serwisu internetowego powiatu klodzkiego, przygotowywanie oraz redagowanie i stala
aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatu klodzkiego pod adresem
www.powiat.klodzko.pl;
2)gromadzenie i przetwarzanie informacji i danych ekonomiczno-socjologicznych dotyczqcych
powiatu;

3) prowadzenie spraw zwi^zanych z pelnionymi funkcjami przez Starost^ i etatowych czlonkow Zarzqdu
Powiatu w zwi^zkach i organizacjach krajowych i zagranicznych;
4)organizacja spotkah i wyjazdow Starosty;
5) przygotowywanie wyst^pieh Starosty;

6) udzial w posiedzeniach Zarz^du Powiatu, sesjach Rady Powiatu oraz naradach i konferencjach
organizowanych przez Starosty a takze gromadzenie informacji zwi^zanych z przebiegiem tych
spotkah;
7) wspolpraca z mediami (prasa, radio, telewizja, operatorzy sieci internetowej) w zakresie promocji
w powiecie klodzkim(w tym redagowanie artykulow i felietonow, wywiadow dla mediow oraz
prezentowanie, wyjasnianie i uzasadnianie dzialah organow powiatu w srodkach masowego
przekazu;
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8)tworzenie prezentacji multimedialnych oraz grafiki komputerowej na potrzeby Starosty i Zarz^du;
9)prowadzenie, w zakresie ustalonym przez Starost?, polityki informacyjnej starostwa, informowanie
o dzialalnosci organow powiatu oraz o dzialalnosci jednostek organizacyjnych powiatu;
10) organizowanie konferencji prasowych;

11) biez^ce analizowanie informacji i publikacji zwi^zanych z funkcjonowaniem samorz^du
powiatowego i przygotowywanie odpowiedzi na krytyk^ prasow^;
12) przygotowywanie stalego serwisu prasowego;

13) obsluga imprez, spotkan wladz powiatu i waznych wydarzen w zakresie wykonywania serwisu
fotograficznego;

14) gromadzenie zbioru wycinkow prasowych oraz materialow multimedialnych dotycz^cych powiatu;
przekazywanie ich do archiwum zakladowego;

15) czuwanie nad kalendarzem swiqt pahstwowych, imprez lokalnych i regionalnych w zakresie
kalendarza spotkan Starosty;

16) organizowanie wizyt osobistosci zycia publicznego wraz z obslugq protokolam^ tych wizyt;
17) realizacja celow i zadah okreslonych dla komorki organizacyjnej w strategii rozwoju powiatu i w
rocznych pianach dzialalnosci, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz gromadzenie danych
0 wysokosci osi^gni^tych wskaznikow i miernikow.

18. Do zadah pracownikow pelni^cych funkcje w Pionie Ochrony nalezy:

1)realizacja zadah wynikaj^cych z obowi^zuj^cych przepisow w zakresie ochrony informacji
niejawnych i ochrony danych osobowych;

2)osoby pelni^ce poszczegolne funkcje w Pionie Ochrony mog^ wykonywac te zadania niezaleznie od
zadah podstawowych realizowanych w macierzystych komorkach organizacyjnych.
19. Do zadah Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lOD)nalezy w szczegolnosci:
1)informowanie
Starosty
oraz
pracownikow, ktorzy
przetwarzaj^
dane
osobowe,
0 obowi^zkach spoczywaj^cych na nich na mocy rozporz^dzenia RODO oraz innych przepisow Unii
lub pahstw czlonkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania rozporzqdzenia RODO, innyeh przepisow Unii lub pahstw
czlonkowskich o ochronie danych oraz polityk obowi^zuj^cych w Starostwie w dziedzinie ochrony
danych osobowych, w tym podzial obowi^zkow, dzialania zwi^kszaj^ce swiadomosc, szkolenia
personelu uczestnicz^cego w operacjach przetwarzania oraz powi^zane z tym audyty;

3) udzielanie na z^danie zaleceh co do oceny skutkow dla ochrony danych oraz monitorowanie jej
wykonania zgodnie z art. 35 rozporz^dzenia RODO w przypadku wyst^pienia tego obowi^zku;
4) wspolpraca z organem nadzorczym;
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5) petaienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach zwi^zanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, w przypadku zaistnienia takiego obowi^zku
oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
6) pelnienie roli punktu kontaktowego dla osob, ktorych dane dotyczq, we wszystkich sprawach
zwiqzanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysiuguj^cych
im na mocy rozporz^dzenia RODO.
§ 23. Szczegotowe zakresy zadah:
1) Sekretarza Powiatu;

2) Skarbnika Powiatu;
3) Glownego Ksi^gowego starostwa;
4) Geodety Powiatowego;
5)oraz kierownikow i pracownikow komorek organizacyjnych, Pionu Ochrony i Systemow Zarz^dzania

-

okreslone w indywidualnych zakresach czynnosci i upowaznieniach Starosty.

§ 24. Schematy organizacyjne, podziat na referaty oraz liczb? etatow okresla si? w nast?pujacych
zai^cznikach:
1) Wydzial Organizacyjny(ORG)- Zal^cznik nr 3;
2) Referat Audytu Wewn?trznego i Kontroli(AWK) - Zaiqcznik nr 4;
3) Wydzial Finansowo-Budzetowy(WFB)- Zal^cznik nr 5;
4) Wydzial Komunikacji, Transportu i Drog Publicznych(KTD)- Zal^cznik nr 6;
5) Wydziat Oswiaty(OSW)- Zal^cznik nr 7;
6) Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa(GSR)- Zat^cznik nr 8;

7) Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa(ZPAiB)- Zal^cznik nr 9;
8) Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru(GK)- Zal^cznik nr 10;
9) Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami(GN)- Zal^cznik nr 11;
10) Wydzial Rozwoju, Promocji i Kultury(RPK)- Zal^cznik nr 12;

11) Wydzial Zarz^dzania Kryzysowego, Bezpieczehstwa i Polityki Zdrowotnej (ZKB) - Zal^cznik
nr 13;

12) Powiatowy Zespol ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci(PZON)- Zalqcznik nr 14;
13) Biuro ds. Obslugi Prawnej(OP)- Zal^cznik nr 15;
14) Schemat organizacyjny samodzielnych stanowisk - Zal^cznik nr 16.
Rozdzial 7.

Organizacja przeprowadzania kontroli

§ 25. 1. Starosta zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz^dczej.
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2. Dokumentacj? systemu kontroli zarz^dczej stanowi^ procedury wewn^trzne, instrukcje, wytyczne,
dokumenty okreslaj^ce zakres obowi^zkow, uprawnien i odpowiedzialnosci pracownikow w zakresie
realizacji wymagan standardow kontroli zarz^dczej.

3. Zrodiem do uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarz^dczej wyniki monitorowania, wyniki
samooceny systemu kontroli zarz^dczej oraz wyniki przeprowadzonych kontroli i audytow, w tym
auditow w ramach Zintegrowanego Systemu Zarz^dzania.

4. Dla zapewnienia realizacji celow kontroli zarz^dczej tworzy si§ 2-poziomowy model kontroli
zarz^dczej, przy czym pierwszy poziom obejmuje kontrol? zarz^dcz^ w Starostwie, a drugi poziom
polega na instytucjonalnej kontroli realizowanej na zlecenie Starosty wjednostkach organizacyjnych
powiatu.

5. Na model kontroli zarz^dczej skladaj^ si? m.in. mechanizmy kontroli i zgodnoki dzialalnosci

z przepisami prawa oraz efektywnosci i skutecznosci realizacji zadan, mechanizmy kontroli dotycz^ce
operacji finansowych i gospodarczych, mechanizmy kontroli dotycz^ce systemow informatycznych,
mechanizmy samooceny,zarz^dzania ryzykiem.

6. Obowi^zkiem realizacji kontroli zarz^dczej -obj^te s^ wszystkie komorki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy w Starostwie oraz jednostki organizacyjne Powiatu.

7. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli zarz^dczej okreslaj^ zarz^dzenia Starosty Klodzkiego.
§ 26. Tryb ewidencjonowania i realizacji wyst^pieh organow kontroli zewn?trznej okreslajq
nast?puj^ce zasady:

Ijprotokoly i dokumentacje z kontroli oraz wyst^pienia organow kontroli zewn?trznej skierowane do
Zarz^du lub Starosty ewidencjonuje Referat Audytu Wewn?trznego i Kontroli;

2) wyst^pienia pokontrolne Starosta przekazuje do realizacji dyrektorom wlasciwych wydziaiow lub
kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, ustalaj^c termin przygotowania projektu
odpowiedzi;

3)projekt odpowiedzi na wyst^pienia pokontrolne przygotowuje dyrektor wlasciwego wydziatu lub
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu i przedklada do akceptacji Staroscie;
4)po zaakceptowaniu przez Starost?, dyrektor wlasciwego wydzialu lub kierownik jednostki
organizacyjnej powiatu przygotowuje odpowiedz w trzech egzemplarzach, z ktorych jeden po
podpisaniu przez Starost? przekazuje do Referatu Audytu Wewn?trznego i Kontroli z adnotacj^
0 terminie i sposobie przekazania odpowiedzi;

5)Referat Audytu Wewn?trznego i Kontroli przygotowuje sprawozdania z realizacji wyst^pieh
pokontrolnych i przedklada je Zarz^dowi lub Staroscie.
Rozdzial 8.

Zasady opracowywania projektow decyzji, postanowien, uchwal i zarz^dzen
§ 27, 1. Zarz^d na podstawie upowaznieh ustawowych:
1) podejmuje uchwaly;

2) wydaje decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisow Kodeksu post?powania administracyjnego.
2. Starosta wydaje:
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1) decyzje i postanowienia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
2)zarz^dzenia w sprawach zwi^zanych z wykonywaniem
przewidzianych w odr^bnych przepisach.

funkcji kierownika Starostwa oraz

§ 28. 1. Projekty uchwak zarz^dzeh, decyzji, postanowieh i innych pism przygotowuj^ wiasciwe pod
wzgl^dem merytorycznym wydziaJy i stanowiska pracy.
2. Jezeli przedmiot uchwaly nalezy do zakresu dziaiania kilku wydziaiow, projekt opracowuj^
przedstawiciele tych wydzialow, a funkcj? koordynatora pelni wydzial wyznaczony przez Starost?.
3. Projekt uchwaty przygotowany przez wydziat lub jednostk^ organizacyjn^ Powiatu przygotowuj^
i parafuj^ pracownicy komorek organizacyjnych odpowiedzialni za ich tresc merytorycznq. Kontroli

wst^pnej tresci projektu dokonuje kierownik komorki organizacyjnej potwierdzaj^c fakt dokonania ^
kontroli na ostatnim egzemplarzu przygotowanego projektu.

4. Projekty aktow prawnych powinny odpowiadac wymogom obowi^zuj^cych zasad techniki
prawodawczej.
5. Projekt uchwaly zawiera w szczegolnosci: .

1) nazwf aktu, datf wydania, okreslenie organu wydaj^cego oraz tytul;
2)podstaw^ prawn^ ze wskazaniem zrodta pubiikacji;
3)tresc rozstrzygni^cia;

4)okreslenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie lub nadzor nad jego realizacj^;
5)dat^ wejscia w :^cie;
6)klauzulf 0 ogloszeniu aktu, gdy przewiduj^ to przepisy.

6. Do projektu aktu prawnego nalezy dol^czyc uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym informacj?
0 koniecznosci podj^cia uchwaly, informacj^ o skutkach finansowych, wraz z opiniami wydzialow,
ktorych dotycz^ oraz Skarbnika,jezeli projekt powoduje skutki finansowe. W przypadku zmian uchwaly,
w uzasadnieniu nalezy wskazac, na czym polegaj^ zmiany w stosunku do dotychczas obowi^uj^cego
aktu.

7. Projekty uchwal i zarz^dzeh parafowane przez autora projektu i dyrektora kierownika komorki
organizacyjnej przekazuje si? do Biura ds. Obslugi Prawnej w celu zaopiniowania ich pod wzgl?dem
formalnym i prawnym.
8. Projekty uchwal, decyzji i postanowieh Zarz^du wnoszq Starosta, Czlonek Zarz^du, Sekretarz oraz
Skarbnik.
Rozdziat 9.

Zasady podpisywania dokumentow i pism

§ 29. Do podpisu Starosty zastrzezone s^:
Ijpisma i wyst^pienia do naczelnych i centralnych organow Pahstwa, Wojewody i marszalkow
wojewodztwa, poslow i senatorow RP, starostow oraz burmistrzow i wojtow;

2)pisma zwi^zane z dzialaniami kontrolnymi Najwyzszej Izby Kontroli, Regionalnej Izby
Obrachunkowej, Pahstwowej Inspekcji Pracy, Izby Skarbowej i innych instytucji kontrolnych;
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3)pisma w sprawach nalez^cych do kompetencji Starosty na podstawie przepisow prawa oraz podziatu
zadan pomi^dzy Starosty Wicestarost^ i Cztonkiem Zarz^du;

4)decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisow Kodeksu post^powania administracyjnego, chyba ze
Starosta udzield upowaznienia pracownikom samorz^dowym;

5)zarz^dzenia, pisma i wyst^pienia zwi^zane z wykonywaniem funkcji kierownika Starostwa, chyba, ze
Starosta udzieli upowaznienia cztonkom Zarz^du lub Sekretarzowi;
6) wyst^pienia pokontrolne;
7)odpowiedzi na skargi na pracownikow Starostwa;

8)dokumenty dotycz^ce nawi^zania lub rozwi^zania stosunku pracy z pracownikami Starostwa;

9)decyzje w sprawach dotycz^cych wynagrodzeh, odwotah od ocen okresowych, kar oraz nagrod dla
pracownikow Starostwa oraz kierownikow jednostek organizacyjnych Powiatu;
10) pisma zwi^zane ze wspolprac^ zagraniczn^;

11) upowaznienia dla pracownikow przeprowadzaj^cych kontrol? w Starostwie ijednostkach
organizacyjnych Powiatu oraz w innych podmiotach zgodnie z przepisami;
12) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady;

13) delegacje sluzbowe dla Czlonkow Zarz^du, Sekretarza i Skarbnika, chyba, ze Starosta upowazni do
tych czynnosci Sekretarza, Wicestarost^ lub Etatowego Czlonka Zarz^du;

14) upowaznienia i pelnomocnictwa do dokonywania okreslonych czynnosci prawnych.

§ 30. 1. Wicestarosta, Czlonek Zarz^du, Sekretarz i Skarbnik podpisuj^ pisma w sprawach
bezposrednio przez nich nadzorowanych,z wyj^tkiem zastrzezonych do podpisu Starosty.
2. W przypadku nieobecnosci Starosty, pisma zastrzezone do jego podpisu podpisuje Wicestarosta lub

upowazniony przez Starost? Czlonek Zarz^du lub Sekretarz na podstawie pelnomocnictwa, o ktorym
mowa w § 13.

3. Kierownicy komorek organizacyjnych podpisuje pisma niezastrzezone dla Starosty oraz osob
wymienionych w ust. 1 w sprawach nalez^cych do zakresu dzialania wydzialow oraz stosownie do
udzielonych upowaznieh przez Starosty.

4. Pracownicy podpisuje pisma w zakresie udzielonych upowaznieh przez Starosty.

§31, l.Umowy oraz inne dokumenty zawieraj^ce oswiadczenia woli w sprawach maj^tkowych
w imieniu Powiatu podpisuje dwaj Czlonkowie Zarz^du lub jeden Czlonek Zarz^du i osoba upowazniona
przez Zarz^d, po uprzednim zaopiniowaniu tresci umowy pod wzgl^dem zgodnosci z prawem.
2. Umowy oraz inne dokumenty, ktore mog^ spowodowac powstanie zobowi^zah maj^tkowych
wymagajq kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upowaznionej.

§ 32. Zasady podpisywania dokumentow finansowo - ksi^gowych okresla instrukcja obiegu
dokumentow ksi^gowych.
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Rozdziat 10.

Tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji

§ 33. 1. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady ewidencjonuje Wydziai
Organizacyjny - Biuro Rady, ktory koordynuje prac? komorek organizacyjnych w zakresie terminowosci
przygotowywania projektow odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady.
2. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady dotycz^ce jednostek organizacyjnych
Powiatu wymagaj^ przygotowania projektu odpowiedzi przez kierownika danej jednostki.
3. Projekty odpowiedzi przygotowane przez komorki organizacyjne Starostwa lub kierownikow
jednostek organizacyjnych powiatu wymagaj^ parafowania przez Wicestarost?, Czlonka Zarz^du,
Sekretarza lub Skarbnika zgodnie z podzialem zadah.

4. Kierownicy komorek organizacyjnych, pracownicy na samodzielnych stanowiskach, kierownicy
jednostek organizacyjnych odpowiedzialni sq za opracowanie ostatecznej wersji odpowiedzi na
interpelacje, uzyskanie podpisu Starosty i terminowe przekazanie do Biura Rady lub do Biura Obslugi
Klienta.

5. Odpowiedzi w sprawach nalez^cych do wyl^cznej kompetencji Zarz^du wymagajq akceptacji
Zarz^du.
6. Zarz^d lub Starosta mog^ upowaznic Wicestaroste, Czlonka Zarz^du, Sekretarza lub Skarbnika do
podpisania odpowiedzi.
Rozdziat 11.

Zasady planowania pracy
§ 34. 1. Komorki organizacyjne wykonuj^ powierzone im zadania w oparciu o roczne plany
dzialalnosci, przygotowane na zasadach okreslonych w zarz^dzeniu Starosty.
2. W planowaniu celow,zadah i miernikow uwzgl^dnia sie w szczegolnosci:
1)zadania wynikaj^ce z uchwal Rady, Zarz^du i zarz^dzeh Starosty, w szczegolnosci z uchwaly
budzetowej;
2) przedsi^wzi^cia zapewniajqce wykonywanie zadah okreslonych w „Strategii rozwoju powiatu
klodzkiego", w Programie Naprawczym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej ;
3) inne zadania okreslonych ustawami oraz zlecone na podstawie porozumieh zawartych przez Powiat.

3. Kierownicy komorek organizacyjnych odpowiadaj^ za realizacje zadah podleglej komorki oraz
zobowi^zani sq do dokonywania monitorowania i biez^cej oceny realizacji tych zadah przez podleglych
pracownikow.
4. Sprawozdania z realizacji rocznego planu dzialalnosci skladane s^ dwa razy do roku, za pierwsze
i drugie polrocze Koordynatorowi zespohi ds. kontroli zarz^dczej, w ramach monitorowania procesow.
5. Oceny wykonania rocznego planu dzialalnosci za dany rok dokonuje Starosta w ramach Przegl^du
Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania.
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Rozdzial 12.

Post^powanie w sprawie zatatwiania skarg i wnioskow

§35. 1. Starosta, Wicestarosta oraz Etatowy Czlonek Zarz^du przyjniuj^ klientow w sprawach skarg
i wnioskow w kazdy czwartek od godz. 10.00 do godz. 15.30, a od 15:30 do 16:00 jeden z czlonkow
zarz^du lub sekretarz powiatu.

2. W przypadku, gdy w czwartek przypada dzien ustawowo wolny od pracy, dniem przyj^c
mieszkancow w sprawach skarg i wnioskow jest nast^pny dzieh pracy.

3. Kierownicy komorek organizacyjnych oraz pozostali pracownicy przyjmuj^ interesantow
w godzinach pracy Starostwa.

4. Informacja o dniu i godzinach przyj^c interesantow winna bye umieszczona w widocznym miejscu
w budynku Starostwa.

5. Obslug? organizacyjn^ przyj^c interesantow w sprawach skarg i wnioskdw przez Starost?,
Wicestarost^ oraz Czlonka Zarz^du prowadzi Wydzial Organizacyjny.

§36. l.Skargi i wnioski mog^ bye wnoszone pisemnie, za pomoc^ faksu, poczty elektronicznej,
a takze ustnie do protokolu.

2. W przypadku ustnego zlozenia skargi lub wniosku sporz^dza si? protokol, ktory zawiera:
1) dat? przyj?cia;
2) imi?, nazwisko i adres skladaj^cego;

3)zwi?zle okreslenie sprawy;
4)imi? i nazwisko przyjmuj^cego;
5) podpis skladaj^cego;
6)podpis sporz^dzaj^cego protokol.

3. Pisma maj^ce znamiona skarg lub wnioskow dekretuje si? poprzez wlasciwe wpisanie slow :
„skarga" lub „wniosek".

4. Skargi i wnioski, dla ktorych rozpatrzenia wlasciwa jest Rada Powiatu, ewidencjonuje si?
w rejestrze prowadzonym w Biurze Rady Powiatu. Pozostale skargi i wnioski kierowane do Starostwa,

w tym takze zgloszone ustnie do protokolu, ewidencjonuje si? w rejestrze prowadzonym w Wydziale
Organizacyjnym.
5. Rejestr skarg i wnioskow zawiera:
1) liczb? porz^dkow^
2)dat? wplywu;

3) imi? i nazwisko oraz adres zglaszaj^cego;
4)przedmiot skargi (wniosku);

5)informacj? o przekazaniu skargi (wniosku) do zalatwienia wedlug wlasciwosci;
6)dat? zalatwienia skargi (wniosku);
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7)sposob zaiatwienia.
6. Po zarejestrowaniu skargi (wniosku) w rejestrze, kopi^ skargi (wniosku) przekazuje si?
niezwtocznie do wtasciwej komorki lub jednostki organizacyjnej, w celu przedlozenia wyjasnien oraz
dokumentacji niezb?dnej do rozpatrzenia skargi (wniosku).
7. Przy rozpatrywaniu i zaiatwianiu skarg stosuje si? przepisy dzialu VIII Kpa.
§ 37. Nadzor nad prawidlowym zaiatwianiem skarg i wnioskow sprawuje Sekretarz Powiatu za
posrednictwem Wydzialu Organizacyjnego, ktory:
1) monitoruje terminowe rozpatrywanie skarg i wnioskow ;
2) opracowuje roczne analizy z zakresu rozpatrywania skarg i wnioskow i przedklada je Staroscie.
Rozdziat 13.

Zasady udzielania informacji mediom

§ 38. I. Informacji mediom na temat funkcjonowania Starostwa i powiatu udziela wyl^cznie Starosta
oraz Rzecznik Prasowy w ramach uprawnien okreslonych w zakresie czynnosci i upowaznieniach,
z zastrzezeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 6.

2. Rzecznik Prasowy uzgadnia ze Starost^ tresc wystqpien i publikacji kierowanych do mediow.
3. Wicestarosta, Etatowy Czlonek Zarz^du, Sekretarz i Skarbnik udzielaj^ informacji mediom
w zakresie nadzorowanej dzialalnosci po uzgodnieniu ze Starost^.

4. W sytuacjach kryzysowych, w razie nieobecnosci Starosty na terenie Urz?du, informacji mediom
w zakresie zarz^dzania i reagowania kryzysowego moze udzielac Kierownik Referatu Zarz^dzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa w ramach stalego upowaznienia Starosty.
5. Pozostale komorki organizacyjne zobowi^zane s^ do przekazywania biez^cych istotnych informacji
Rzecznikowi Prasowemu.

6. Pracownicy Starostwa nie wymienieni w ust. I, ust.3 i ust. 4 mog^ udzielac informacji mediom
wyl^cznie po uzyskaniu upowaznienia Starosty okreslaj^eego zakres udost?pnianyeh informacji.
§ 39. Sposob zaiatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej reguluje Kodeks
post?powania administracyjnego.
§ 40. Zasady i tryb wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Starostwie okresla instrukcja
kancelaryjna.
§ 41. Wykonanie uchwaly powierza si? Staroscie Klodzkiemu.

§ 42. Traci moc uchwala nr 157/2018 Zarz^du Powiatu Klodzkiego w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Klodzku z dnia 17 pazdziernika 2018 r. z pozniejszymi
zmianami.

§ 43. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 21 lutego 2022 r.

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

Strona 58

ZIntegrowanego
Systemu Zarz^dzanla

Administrator

ds. ZIntegrowanego
Systemu Zarz^dzanla

Petnomocnik

SYSTEMYZARZADZANIA

Systemow Informatycznycti

Administratorzy

Inspektor Octirony Danycli

bezpieczenstwa informacii

i pozostaiych aktywow

Ochrona danych osobowych

Systemu Teleinformatycznego

Administrator

Inspektor Bezpieczenstwa
Teleinformatycznego

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podplsany

Id: 6FCE8D5C-F9F7-4A24-8C9B-692F3C8DB868.Projekt

ds. Bezpieczenstwa I Hlgleny Pracy

Samodzlelne Stanowisko

Konsumentdw

Powiatowy Rzecznik

Geolog Powiatowy

Bluro ds. Obstugi Prawnej

Rzecznik Prasowy

Referat Audytu
Wewn^trznego I Kontroll

Zarz^dzanla Kryzysowego

Powiatowe Centrum

Wydzlat Zarzc^dzanla
Kryzysowego, Bezpieczenstwa
I PolltykI Zdrowotnej

Powiatowy Zespot Orzekania
0 NIepetnosprawnoscI

1 Budownictwa

Przestrzennego, Arcliltektury

Pelnomocnik Ochrony
Informacjl NIejawnych

Ochrona informacii nielawnych

Wydzlal Geodezji,
Kartografil I Katastru

Wydzlat Zagospodarowania

PION OCHRONY

Geodeta Powiatowy

IP

yaziaj ucnrony

M^dzfat Oiwiattf

WICESTAROSTA

SCHEMA!ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KLODZKU

ZARZADU

ETATOWY CZLONEK

Legenda;

NIeructiomosclamI

Wydziat Gospodarki

Wydzlat Rozwoju,
Promocjl I Kultury

Wydzlat Organizacyjny

SEKRETARZ POWIATU

SKARBNIK

Wydziat Finansowo-Budzetowy

- komorki organlzacyjne podlegte Skarbnikowl

■ komorki organlzacyjne podlegte Sekretarzowl

Strona 1

- komorki organlzacyjne podlegte Etatowemu Cztonkowl Zarz^du

■ komorki organlzacyjne podlegte WIcestaroscle

- funkcje I zadania przyplsane pracownlkom starostwa
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STAROSTA

Zatc[cznik nr 1 do iC^aty nr^/2022 Zarz^du Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 lutego 2022 i
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Zat^cznik nr 2 do Uchwaty nr ^.^.12021 Zarz^du Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 lutego 20221

Rady Powiatu Ktodzkiego
1 etat

Stanowisko ds.

admlnlstrowanla
zasobami ludzklml oraz
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Stanowisko ds. obstugi

Klientow

Stanowisko ds. obslugi
klientow - Biuro Obstugi

1 etat

wydzialu

obstugi kancelaryjnej

Stanowisko ds.

1 etat

wydzialu

obstugl kancelaryjnej

Stanowisko ds. obstugi

1 etat

Stanowisko ds. kadr

■

1 etat

Powiatu

Kierownik Biura Rady

Biuro Rady Powiatu
2 etaty

Kierownik Referatu
1 etat

8 etatow

Referat ds. Kadrowych i
Kancelaryjnych

£

Liczba etatow: 29,5

SCHEMA!ORGANIZACYJNY- WYDZIAL ORGANIZACYJNY(ORG)

1 etat

Pomoc administracyjna

1,5 etatu

Konserwator

6 etatow

Sprz^taczka

8,5 etatow

Stanowiska obstugi

1 etat

ds. administracyjnych

Stanowisko

Kierownik Referatu
1 etat

Referat AdministracyjnoGospodarczy
1^ etatow

1 itat

SEKRETARZ POWIATU

1 etat

1 etat
1 etat

1 etat

Strona 3

ds. archiwum zaktadowego
- Koordynator Czynnosci
Kancelaryjnych

Stanowisko

1 etat

ARCHIWUMZAKLADOWE

1 etat

Pomoc administracyjna
stanowisko obstugi

nadzoru inwestycyjnego

Pomoc administracyjna

Stanowisko ds.

zamowieti publicznych

Stanowisko

ds. informatyki
2 etaty

Stanowisko ds.

1 etat

4 etaty
Kierownik Referatu
1 etat

Stanowisko ds.

obstugi Zarzcidu Powiatu

Referat Informatyki

T

Zat^cznik nr 3 do U(^^ty nr 12022 Zarz^du Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 lutego 2022 r.

1 etat

Audytor Wewn^trzny

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

Liczba etatow: 2

Referat Audytu

^ f

Wewnftrznego i Kontroli
1
2 etaty

'

SCHEMA!ORGANIZACYJNY- REFERAT AUDYTU WEWN^TRZNEGO I KONTROLI(AWK)

Samodzielne stanowisko
ds. kontroli
1 etat

I

Strona 4

Zalq^cznik nr 4 do Uchwaty Zarz^du Powiatu Ktodzkiego nr MH..I2Q22 z dnia 21 lutego 2022 i

1 etat

Stanowisko ds. dochodow geodezyjnych i
windykacji naleznosci

1 etat

Stanowisko ds. obstugi bankowej
i zaangazowania wydatkow

1 etat

Stanowisko ds. ewidencji ksi^gowej,
rozliczeh projektow UE i podatku VAT

1 etat

Stanowisko ds. ewidencji
ksi^gowej wydatkow

1 etat

windykacji 1 ewidencji sum depozytowych

Stanowisko ds. dochodow Skarbu Pahstwa,

1 etat

windykacji naleznosci

Stanowisko ds. dochodow starostwa 1

1 etat

Pomoc administracyjna

Stanowisko ds. planowania
budzetu powiatu, zbiorczej
sprawozdawczosci budzetowej
i finansowej jednostek
organizacyjnych
3 etaty

1 etat

Kierownik Referatu

5 etatow

1 etat

Stanowisko ds. ptac
2 etaty

Referat Budzetu Powiatu

1 etat

SKARBNIK POWIATU

Gtowny Ksiegowy

Id: 49A94DB7-DI-51-4756-961-:B-17816540846A. Podpisany

Liczba etatow: 15

SCHEMAT ORGANIZACYJNY - WYDZIAL FINANSOWO-BUDZETOWY(WFB)

^

^

Zats^cznik nr 5 do UcH^^ Zarz^du Powiatu Ktodzkiego nr

'

1 r

Strona 5

12022 z dnia 21 lutego 2022 r.

1 etat

Stanowisko ds. praw jazdy

Stanowisko ds. rejestracji
3 etaty

3 etaty

1 etat

Stanowisko ds. praw jazdy

Stanowisko ds. rejestracji

i Transportu
w Nowej Rudzie
4 etaty

1 etat

Kierownik Referatu

5 etatow

Referat Komunikacji
i Transportu
w Bystrzycy Ktodzkiej

1 etat

DYREKTORWYDZIALU

Referat Komunikacji

Id; 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

1 etat

i naktadania kar

Stanowisko ds. rejestracji

1 etat

Stanowisko ds. obstugi
magazynu aktowego KTD

Stanowisko ds. praw jazdy
2 etaty

6 etatow

Stanowisko ds. rejestracji

10 etatow

1 etat

Kierownik Referatow

Referat Komunikacji
i Transportu w Ktodzku

V

Liczba etatow: 24

Strona 6

stacji diagnostycznych,
transportu drogowego
i szkot nauki jazdy
2 etaty

ds. zarzc^dzania ruchem,
wykorzystania drog
wsposob szczegoiny
1 etat

1
Samodzieine stanowisko ds.

T

12022 zdnia 21 lutego 20221

Samodzielne stanowisko

SCHEMA!ORGANIZACYJNY- WYDZIAL KOMUNIKACJI,TRANSPORTU I DROG PUBLICZNYCH(KTD)

Zat^cznik nr 6 do Uchwaty Zarz^du Powiatu Ktodzkiego nr

1 etat

oswiatowej oraz nadzoru nad
niepublicznymi placowkami
oswiatowymj

Stanowisko ds. informacji

1 etat

1 etat

publicznych i niepublicznych
szkot i placowek oswiatowych

Stanowisko ds. finansowania

7 etatow

Stanowisko ds. obstugi
finansowo-ksi^gowej

4 etaty

Strona 7

Stanowisko ds. obstugi ptacowej

1 etat

publicznych placowek
oswiatowych

Stanowisko ds. finansowania

1 etat

Gtowny ksi^gowy

13 etatow

finansowej placowek
oswiatowych

oswiatowymj

Referat ds. wspolnej obslugl

i zarzc^dzania placowkami

1 r

1 etat

DYREKTORWYDZIALU

Kierownik referatu ds. organizacji

Id: 49A94DB7-DF5I-4756-96EB-178I6540846A, Podpisany

szkotami i placowkami
oswiatowymj
2 etaty

Stanowisko ds. nadzoru nad

Liczba etatow: 19

SCHEMA!ORGANIZACYJNY- WYDZIAL OSWIATY(OSW)

Zal^cznik nr 7 do UchCjly Zarzq^du Powiatu Ktodzkiego nr 12022z dnia 21 lutego 2022 r.

1 etat

1 etat

ochrony powierzchni ziemi, ochrony
i rekultywacji gruntow

Stanowisko ds. ochrony przed hatasem,

wodnej i rybackiej

1 etat

i ochrony przyrody
2 etaty

Stanowisko ds. lesnictwa, towiectwa

1 etat

i rolnictwa

Stanowisko ds. ochrony przyrody

4 etaty

Referat Rolnictwa i Lesnictwa,

Stanowisko ds. ochrony
gruntow rolnych

1 etat

DYREKTORWYDZIALU

ochrony srodowiska, gospodarki

Stanowisko ds. ochrony powietrza,

1 etat

Stanowisko ds. gospodarki odpadami,
promieniowania niejonizuj^cego
i ochrony srodowiska

Kierownik referatu

Referat Ochrony Srodowiska
3 etaty

f

Id; 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

Liczba etatow: 8

SCHEMA!ORGANIZACYJNY-WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKAI ROLNICTWA(OSR)

Strona 8

Zat^cznik nr 8 do Uchwaty nr / 2022 Zarzqdu Powiatu Klodzkiego z dnia 21 lutego 2022 r.

i

Stanowisko ds. obslugi
kancelaryjnej
3 etaty

3 etaty

Kancelaria

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A, Podpisany

Liczba etatow: 16

1 etat

DYREKTORWYDZIALU

1 sprawozdawczosci
2 etaty

Stanowisko ds. zgtoszeh

9 etatow

1 budownictwa

Stanowisko ds. architektury

Kierownik Referatu
1 etat

12 etatow

i Budownictwa

1
Referat Architektury

4

4

SCHEMA!ORGANIZACYJNY - WYDZIAL ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ARCHITEKTURYI BUDOWNICTWA(ZPAIB)

Strona 9

Zat^cznik nr 9 do Uch^Iiy Zarzqdu Powiatu Kbdzkiego nr 12022 z dnia 21 lutego 2022 r.

Kierownik

Stanowisko ds. prowadzenia i obstugi
Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

1 etat

- administrator sieci

Stanowisko ds. prowadzenia 1 obstugi
Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego
8 etatow

ewidencji gruntow i budynkow oraz
gleboznawczej klasyfikacji gruntow

Stanowisko ds.

1 etat

9 etatow

16 etatow

15 etatow

Referat
EWIDENCJI GRUNTOW i BUDYNKOW

1 etat

\

Referat

Geodezyjnej i Kartograficznej

[i

■jPowiatowego Osrodka Dokumentacji

KIEROWNIK

1 etat

Przewodnicz^cy Narady Koordynacyjnej

DYREKTORWYDZIALU
GEODETA POWIATOWY

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Liczba etatow; 29

SCHEMA!ORGANIZACYJNY-WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU (GK)

1

.12022 z dnia 21 lutego 2022 r,

Strona 10

ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
2 etaty

Samodzielne stanowiska

Zat^cznik nr 10 do Uchwaty Zarzq^du Powiatu nr

1 etat

uzytkowania wieczystego

Stanowisko ds.

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96I:B-1781654()846A. Podpisany

Liczba etatow: 8

3 etaty

nieruchomosci

stanow prawnych

Stanowisko ds. regulacji

1 etat

DYREKTORWYDZIALU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY-WYDZIAL GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAWII(GN)

1 etat

Skarbu Pahstwa

nieruchomosciami

Stanowisko ds. gospodarki

1 etat

Stanowisko ds. gospodarki
nieruchomosciami powiatu

1 etat

Kierownik Referatu Nieruchomosci

3 etaty

Referat Nieruchomosci

Strona 11

Zatq^cznik nr 11 do UcH^^ Zarzq^du Powiatu Ktodzkiego nr !i!i..l2Q22 z dnia 21 lutego 2022 r.

1 etat

Kierownik Referatu

Referat Promocji
4 etaty

1 etat

Stanowisko ds. promocji
I wspotpracy z
organlzacjami pozarzc^dowyml

2 etat

1 etat

r

1 etat

Stanowisko ds. komunlkacjl
spotecznej, kultury 1
wspotpracy zagranlcznej

DYREKTORWYDZIALU

Stanowisko ds. promocji,
kultury 1 turystyki

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

1 etat

ds. kultury fizycznej i sportu

Stanowisko

Liczba etatow: 9

SCHEMA!ORGANIZACYJNY- WYDZIAL ROZWOJU,PROMOCJI i KULTURY(RPK)

Strona 12

Stanowisko ds. planowania
1 rozwoju
2 etaty

Zat^cznik nr 12 do Uchwaty Zarzq^du Powiatu Ktodzkiego nr .'(y.72022 zdnia 21 Iutego2022i

1 etat

Stanowisko ds. obronnych
i zarz^dzania kryzysowego

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

Liczba etatow: 5

Stanowisko ds. zarzc^dzania
kryzysowego, polltyki
zdrowotnej I spolecznej
2 etat

1 etat

Stanowisko ds.

zarz^dzania kryzysowego
ochrony przeciwpowodziowej

1 etat

Pelnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

DYREKTOR WYDZIALU,

SCHEMA!ORGANIZACYJNY - WYDZIAL ZARZ^DZANIA KRYZYSOWEGO, BEZPIECZENSTWA i POLITYKIZDROWOTNEJ(ZKB)

Strona 13

Zat^cznik nr 13 do Ucl^l^y Zarz^du Powiatu Klodzkiego nr ..12022 z dnia 21 lutego 2022 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 44 /2022 z dnia 21 lutego 2022 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY – POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (PZON)
Liczba etatów: 6

Przewodniczący Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
1 etat

Sekretarz zespołu
1 etat

Id : 49A94DB7-DF5l-4756-96EB•l78165 40846A. Podpisany

Stanowisko ds.
obsługi klienta
1 etat

Doradca zawodowy stanowisko ds.
administracyjnych
1 etat

Pracownik socjalny
– stanowisko ds.
administracyjnych
2 etaty

strona 14

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-I7816540846A. Podpisany

Liczba etatow: 2

1 etat

Radca Prawny

2 etaty

Biuro ds. Obstugi Prawnej

1 etat

Stanowisko ds. obstugi prawnej

SCHEMAT ORGANIZACYJNY- BlURO DS. OBSLUGI PRAWNEJ(OP)

Strona 15

Zat^cznik nr 15 do Uch^^ Zarz^du Powiatu Ktodzkiego nr ./'!^!../2022 zdnia 21 lutego 2022 r.

1 etat

Etatowy Cztonek
Zarze^du Powiatu

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

1 etat

Wicestarosta

SCHEMAT ORGANIZACYJNY - STANOWISKA SAMODZIELNE
Liczba etatow: 6,625

Sekretarz Powiatu

1 etat

STAROSTA

Strona 16

0,25 etatu

Inspektor Ochrony Danych

1 etat

obstugi konsumentow

Stanowisko ds.

T

0,5 etatu

Konsumentow

Powiatowy Rzecznik

0,75 etatu

Geolog Powiatowy

Geodeta Powiatowy

ds. Bezpieczehstwa i Higieny
Pracy
0,125 etatu

Samodzielne stanowisko

Rzecznik Prasowy 1 etat

12022 Zarze^du Powiatu Ktodzkiego z dnia 21 lutego 2022 i

Skarbnik Powiatu

Zatcjcznik nr 16 do Uchwaty nr

Uzasadnienie

1. Utworzenie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Klodzku
w zwi^ku z wieloma zmianami uchwaty pierwotnej z 2018 r.(9 zmian).

2. Modyfikacja zadan szczegolowych komorek organizacyjnych wynikaj^cych ze zmieniaj^cych si^
przepisow prawa materialnego (Rozdzial 6).

S.Zmiany schematow organizacyjnych komorek organizacyjnych starostwa wynikaj^ca z potrzeb
optymalizacji efektywnosci pracy oraz w zwi^zku z reorganizacj^ pracy calego starostwa w zwi^zku z
oddaniem do uzytku budynku przy ul.Wyspiahskiego 2K bud. 4 w Klodzku tj.:
a) Wydzial Finansowo-Budzetowy

- utworzenie dodatkowego stanowiska ds. plac w Wydziale Finansowo-Budzetowym w wymiarze 1
etatu.

b) Wydzial Komunikacji Transportu i Drog Publicznych

- likwidacja stanowiska kierownika Referatu Komunikacji i Transportu w Nowej Rudzie,
- utworzenie dodatkowego stanowiska ds. rejestracji pojazdow w Referacie Komunikacji i
Transportu w Nowej Rudzie w wymiarze 1 etatu.
c) Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru

- likwidacja Powiatowych Osrodkow Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Oddzial w
Bystrzycy Klodzkiej oraz Oddzial w Nowej Rudzie.

- likwidacja 2 stanowisk kierowniczych; w Nowej Rudzie i w Bystrzycy Klodzkiej,
- zmiana miejsca wykonywania pracy przez pracownikow z oddzialow zamiejscowych GK Nowa

Ruda i GK Bystrzyca Klodzka - budynek Starostwa Powiatowego w Klodzku przy ul. Wyspiahskiego
2K bud. 4.

- utworzenie Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- utworzenie Referatu Ewidencji Gruntu i Budynkow,

- utworzenie 2 samodzielnych stanowisk ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
W wyniku reorganizacji wydzialu finalnie zmniejszona zostanie liczba etatow z 31 do 29.
d) Wydzial Organizacyjny

Zwi^kszenie liczby etatow pracownikow obslugi w zwi^zku z oddaniem do uzytku budynku przy ul.
Wyspiahskiego 2K bud. 4 w Klodzku;
- Konserwator z 1,25 etatu na 1,5 etatu,
- Sprz^taczki z 4,825 etatow na 6 etatow.
e) Archiwum Zakladowe

- likwidacja stanowiska ds. archiwum (1 etat) w strukturze Archiwum Zakladowego,

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

S,rona 1

- przeniesienie Stanowiska ds. archiwum zaktadowego — Koordynatora Czynnosci Kancelaryjnych

[

w

struktur? Wydziatu Organizacyjnego. Stanowisko w bezposredniej podlegtosci pod Sekretarza
Powiatu.

f) Samodzielne stanowisko ds. Wspolpracy Transgranicznej, Planowania 1 Inwestycji

- likwidacja samodzielnego stanowiska ds. Wspolpracy Transgranicznej, Planowania i Inwestycji.
g) Wydziai Rozwoju Promocji i Kultury

- utworzenie dodatkowego stanowiska ds. planowania i rozwoju w wymiarze 1 etatu.

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

^

Strona 2

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE
Dane podpisywanego dokumentu
Typ dokumentu

Uchwala

Numer dokumentu

44/2022

Data dokumentu

2022-02-21

Organ wydaj^cy

Zarzgdu Powiatu Klodzkiego

Przedmiot regulacji

w sprawie Regulaminu Organizaeyjnego Starostwa Powiatowego
w Klodzku

Identyfikator dokumentu

49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A

Informacje o zlozonych podpisach elektronicznych
Podpis:
Sygnatura
Numer seryjny
Osoba podpisuj^ca
Krai

Data zlozenia podpisu
Zakres podpisu
Wystawca certyfikatu

Signature-1291054408

1587290303BADE46D04B413C8FD76BA707BDB3B0
Maciej Miroslaw Awizen
PL

23.02.2022 11:37:00

Caly dokument

VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. PL

Podpis:
Sygnatura
Numer seryjny
Osoba podpisuj^ca
Krai
Data zlozenia podpisu
Zakres podpisu

Wystawca certyfikatu

Signature-926145954

0A866FB1806B02A8AB9CC2A53520E25DB0339C3D

Malgorzata Joanna J?drzejewska-Skrzypczyk
PL

23.02.2022 11:37:58

Caly dokument

VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. PL

Podpis:
Sygnatura

Numer seryjny
Osoba podpisuj^ca
Kraj
Data zlozenia podpisu
Zakres podpisu

Wystawca certyfikatu

Signature-1239484540

600641C6458C5L31L4A67758D0A32AA2171AODFB
Piotr Marchewka
PL

23.02.2022 11:38:50

Caly dokument

VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. PL

Podpis:
Sygnatura
Numer seryjny
Osoba podpisuj^ca
Kraj
Data zlozenia podpisu
Zakres podpisu

Wystawca certyfikatu

Signature-1910435645

3BB94C4317D334F55D6034F11AD2C55F55BL6B57
Ryszard Wiktor Niebieszczanski
PL

23.02.2022 11:42:40

Caly dokument

VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. PL

Podpis:

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A. Podpisany

Strona 3

Sygnatura
Numer seryjny

Osoba podpisuj^ca
Krai
Data zlozenia podpisu
Zakres podpisu

Wystawca certyfikatu

Signature-1555735132
1E49E3C05DCF0B3A51766013E02E8C9367E0929E
Malgorzata Kanecka
PL

23.02.2022 11:43:10
Catv dokument

VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. PL

Id: 49A94DB7-DF51-4756-96EB-17816540846A, Podpisany

Strona 4

