
 

-Projekt- 
Uchwała nr L/........./2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
 z dnia 26 pa�dziernika 2006 r. 

 
w sprawie:   zmiany uchwały nr XXXII/346/2005  Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
                    24   marca  2005  r.  w  sprawie   uchwalenia   Regulaminu  Organizacyjnego  
                    Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu �l�skim. 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym  
(tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) 
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego  

uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1 
 

1. W  zał�czniku  do  uchwały  Nr  XXXII/346/2005  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego             
z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu �l�skim wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
1) w  § 8   ust. 2 my�lnik 12  otrzymuje brzmienie: 

„Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych  
i Zarz�dzania Kryzysowego            SONZ”  
oraz skre�la si� my�lnik 17, 

2) w § 9 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 „6) bezpo�redni nadzór nad Wicestarost�, Skarbnikiem, Pełnomocnikiem ds. Systemu 
 Zarz�dzania Jako�ci�, Wydziałem Strategii i Rozwoju Powiatu, Biurem Kontroli, 
 Biurem Audytu Wewn�trznego, Biurem Prawnym, Wydziałem Obywatelskim, 
 Ochrony Informacji Niejawnych i Zarz�dzania Kryzysowego, Wydziałem Geodezji, 
 Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami, Rzecznikiem Prasowym                         
 i Biurem Zamówie� Publicznych, 

3) w § 18 tytuł otrzymuje brzmienie: 
„Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarz�dzania Kryzysowego” 

4) w  § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Wydział realizuje zadania z zakresu spraw obywatelskich, ochrony informacji 
niejawnych, powszechnego obowi�zku obrony oraz zarz�dzania kryzysowego. Do 
podstawowych jego zada� nale�y w szczególno�ci: 
1)  prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych, 
2)  organizowanie  i  przeprowadzenie  poboru  wojskowego oraz akcji kurierskiej, 
3)  sprawowanie  nadzoru  nad  działalno�ci�   stowarzysze�,  uczniowskich klubów  
     sportowych   oraz  prowadzenie   ewidencji   uczniowskich  klubów  sportowych         
     i  klubów  sportowych  działaj�cych  w  formie  stowarzyszenia, których statuty nie  
     przewiduj� prowadzenia działalno�ci gospodarczej, 
4)  organizowanie    i    sprawowanie   nadzoru   nad    przestrzeganiem   tajemnicy 
      słu�bowej oraz prowadzenie kancelarii tajnej, 
5)  rejestracja   sprz�tu    pływaj�cego,   wydawanie   kart   w�dkarskich   oraz   kart 
     łowiectwa podwodnego, 
6)  organizowanie działa� zwi�zanych z realizacj� zada� obrony cywilnej, 



 

7)  organizowanie  i  obsługa wyborów samorz�dowych oraz współpraca z organami 
     wyborczymi, 
8)  realizacja   zada�    o    charakterze    ponadgminnym    z    zakresu    ochrony 
     przeciwpowodziowej,  przeciwpo�arowej  i  zapobiegania  innym  nadzwyczajnym 
     zagro�eniom �ycia i zdrowia oraz �rodowiska,” 

5) skre�la si� § 22, 
6) w § 27 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Wydziałem Obywatelskim, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarz�dzania 
Kryzysowego”, 

7) w § 54 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
4) Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarz�dzania Kryzysowego 
– w zakresie przestrzegania tajemnicy pa�stwowej i słu�bowej”. 

 
2. Graficzny schemat organizacyjny Starostwa, otrzymuje posta� okre�lon� w zał�czniku  

do niniejszej uchwały i stanowi integraln� cz��� Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu �l�skim. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 


