
- Projekt - 
Uchwała Nr XXX /          /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 stycznia 2009 roku 

 
 
w sprawie:  zmiany uchwały Nr XI/135/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia              

27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)    
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/135/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego                   
z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 8 ust. 3 skreśla się pkt 7,  
2) § 8 ust. 3 pkt 22 otrzymuje brzmienie: 
            „22. Biuro Rady i Zarządu       BRZ”, 
3)   w § 11 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 „bezpośredni nadzór nad Wicestarostą, Sekretarzem, Skarbnikiem, Pełnomocnikiem 

ds. Systemu Zarządzania Jakością, Wydziałem Oświaty, Biurem Kontroli, Biurem 
Prawnym, Biurem Audytu Wewnętrznego, Wydziałem Obywatelskim, Ochrony 
Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnikiem ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych, Wydziałem Geodezji, Wydziałem Gospodarki 
Nieruchomościami, SłuŜbą BHP, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów i jego 
Biurem.”, 

4) w  § 11 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 „bezpośredni nadzór nad  działalnością Etatowego Członka Zarządu oraz Wydziału 

Ochrony Środowiska, Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Administracji 
Architektoniczno – Budowlanej, Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu, Biura 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydziału Infrastruktury Technicznej, Biura 
Zamówień Publicznych”, 

5)  w § 11 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie; 
„sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Zdrowia i Polityki 
Społecznej.”, 

6)  w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 „Do zadań Sekretarza naleŜy w szczególności nadzór nad działalnością Wydziału 

Organizacyjno – Administracyjnego, Biura Rady i Zarządu, Biura Informatyki oraz 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa. Ponadto Sekretarz: 

1) zapewnia merytoryczną i techniczno – organizacyjną obsługę posiedzeń 
organów kolegialnych Powiatu, 



2) wprowadza na posiedzenia Zarządu otrzymane od zainteresowanych 
podmiotów materiały, przygotowuje w przedmiotowych sprawach 
odpowiedzi z upowaŜnienia i w imieniu Zarządu oraz kieruje je do 
wskazanych adresatów, 

3) sprawuje nadzór nad udostępnieniem informacji publicznej w BIP zgodnie           
z obowiązującymi przepisami, 

4) wykonuje inne zadania w ramach upowaŜnień udzielonych przez Zarząd 
Powiatu i Starostę.”, 

7)   skreśla się § 14, 
8)   § 20 otrzymuje brzmienie: 
    „Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu 
 

Do zadań Wydziału naleŜy w szczególności: 
1)  zarządzanie procesami komunikacyjnymi: 

a) tworzenie wizerunku instytucji publicznej, 
b) współpraca ze Starostą w zakresie realizacji strategii informacyjnej 

Starostwa i Powiatu, 
c) współpraca z portalami internetowymi,  
d) organizacja imprez public relations, 
e) kontakty z mediami (komunikaty informacyjne, przygotowanie wywiadów, 

konferencje prasowe), 
f) przygotowanie wydawnictw promocyjnych, informacyjnych, wydawnictwo 

prasowe, itp., 
g) nadzór nad funkcjonowaniem i aktualizacją strony internetowej Starostwa, 
h) kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu poprzez kampanie 

promocyjne w ramach realizowanych projektów ze środków zewnętrznych. 
2) współpraca międzynarodowa – Europejska Współpraca Terytorialna: 

a) rozwijanie partnerskich stosunków z zaprzyjaźnionymi podmiotami                 
z zagranicy, 

b) udział w programach współpracy europejskiej, 
c) przygotowanie procesu tworzenia Europejskiego Ugrupowania 

Współpracy Terytorialnej. 
3)  działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 
4)  współpraca z organizacjami zrzeszającymi gminy i powiaty, 
5)  udział w konkursach na realizację projektów  zgodnie z priorytetami 

właściwymi dla zadań wydziału w ramach programów UE lub innych środków 
zewnętrznych, 

6)  współpraca z komórkami Starostwa w zakresie moŜliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych, monitoring realizacji projektów – przygotowywanie 
okresowych sprawozdań dla Zarządu i Rady Powiatu, 

7)  monitorowanie realizacji celów i zadań zawartych w Strategii Rozwoju 
Powiatu oraz jej aktualizacja, konsultacje społeczne, 

8)  realizacja procesu zakupów materiałów promocyjnych i usług na rzecz 
realizacji zadań wydziału zgodnie z procedurą zamówień publicznych, 

9) prowadzenie gospodarki finansowo-budŜetowej wydziału, planowanie 
wydatków, prowadzenie sprawozdawczości finansowej.”, 

 
 
 9)   § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

 „1. W zakresie geodezji i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi: 
1) prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, 



2) prowadzenie postępowania w sprawach rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów rolnych.”, 

 10)   § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
            „koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Starosty.”, 
11)   w § 28 zdanie po ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Ponadto do Wydziału naleŜy wykonywanie zadań z zakresu łowiectwa, leśnictwa, 
rybactwa śródlądowego, ochrony przyrody, ochrony zwierząt.”, 

 12)   § 29 otrzymuje brzmienie: 
                                  

„Biuro Rady i Zarz ądu 
   

Biuro Rady i Zarządu realizuje zadania związane z obsługą administracyjno – 
kancelaryjną oraz merytoryczną Rady Powiatu, komisji stałych, Zarządu Powiatu 
oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
1. Do zadań Biura Rady i Zarządu w zakresie obsługi Rady Powiatu naleŜy: 

1) przygotowanie oraz gromadzenie materiałów słuŜących przeprowadzeniu 
sesji, posiedzeń komisji stałych, 

2) sporządzanie protokołów oraz opracowywanie innych dokumentów 
związanych z posiedzeniami Rady i komisji, 

3) przekazywanie podjętych uchwał organom nadzoru, adresatom oraz 
podmiotom przewidzianym do ich wykonania, 

4) prowadzenie czynności administracyjnych związanych z przyjmowaniem          
i załatwianiem skarg i wniosków kierowanych do Rady Powiatu, 

5) podejmowanie prac organizacyjnych w zakresie przeprowadzanych kontroli 
przez komisje Rady Powiatu. 

2. Do zadań Biura Rady i Zarządu w zakresie obsługi Zarządu Powiatu naleŜy: 
1) przygotowanie oraz gromadzenie materiałów na posiedzenia Zarządu 

Powiatu, 
2) sporządzanie protokołów oraz opracowywanie innych dokumentów 

związanych z posiedzeniami Zarządu, 
3) przekazywanie podjętych uchwał organom nadzoru, adresatom oraz 

podmiotom przewidzianym do ich wykonania. 
3. W  zakresie  obsługi  Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku  realizowane są 

zadania związane z przygotowaniem posiedzeń i wykonywaniem innych 
czynności związanych z zakresem jej działania. 

4. Ponadto Biuro Rady i Zarządu: 
1) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej protokoły z sesji, uchwały 

Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz informacje związane z ich 
działalnością, 

2) prowadzi następujące rejestry:  
a) uchwał Rady Powiatu,      
b) uchwał Zarządu Powiatu, 
c) opinii i wniosków komisji, 
d) interpelacji i wniosków radnych. 

3) realizuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 
uzgodnionych przez Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego 
Zarządu.”, 

  13)  § 31 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
        „5) realizacją programów z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych 

związanych z edukacją.”, 
  14)  w § 33  dodaje się  pkt 15  w brzmieniu:    



                    „15) wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.”, 
  15) § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
                  „Przyjęte przez Zarząd projekty uchwał Sekretarz kieruje do Biura Rady                        

i Zarządu.”, 
 16) § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
                „Realizację uchwał Rady koordynuje Biuro Rady i Zarządu, które: 

1) prowadzi rejestr uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi, 
2) opracowuje zbiorcze informacje o przebiegu wykonania uchwał.”, 

 17) § 41 otrzymuje brzmienie: 
              „Wnioski komisji Rady kierowane do Zarządu ewidencjonuje Biuro Rady                           

i Zarządu, które czuwa nad terminowym udzielaniem odpowiedzi.”, 
 18) § 44 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
            „przedstawienia Zarządowi w terminie pilnym odpowiedzi dla radnych, które 

następnie kierowane są do Biura Rady i Zarządu.”, 
 19) § 71 otrzymuje brzmienie: 
           „1. Oryginały aktów prawnych przechowują: 

1) Biuro Rady i Zarządu – uchwały Rady i uchwały Zarządu, 
2) Wydział Organizacyjno – Administracyjny – zarządzenia Starosty, 
3) rzeczowo właściwe Wydziały – decyzje i inne akty Starosty. 

             2. Wydział Organizacyjno – Administracyjny otrzymuje 2 oryginały podpisanych 
aktów prawnych Starosty, z których: 

1) jeden egzemplarz przeznaczony jest do przechowania w zbiorze bieŜącym, 
2) drugi egzemplarz przechowywany jest w celach archiwalnych. 

            3. Akty prawne przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

            4. Egzemplarz aktu prawnego otrzymuje takŜe jednostka organizacyjna, która 
opracowała projekt. Jest ona zobowiązana przygotować i dostarczyć treść aktu 
jednostkom organizacyjnym zobowiązanym do jego wykonania.”, 

 20) § 72 otrzymuje brzmienie: 
          „1. Rejestr uchwał Rady oraz aktów prawnych Zarządu prowadzi Biuro Rady                     

i Zarządu. 
2. Rejestr aktów prawnych Starosty prowadzi Wydział Organizacyjno                              

– Administracyjny. 
3. Akty prawne ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej.” 

 
§ 2 

 
Wprowadza się nowy Graficzny Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego                        
w Wodzisławiu Śląskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lutego 2009 roku. 
 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXX /     /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 stycznia 2009 roku 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/135/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                  

27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                  
(tj. Dz.U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania 
starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na 
wniosek zarządu powiatu.  

Proponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego                        
w Wodzisławiu Śląskim spowodowane są koniecznością udoskonalenia organizacji pracy 
urzędu głównie poprzez połączenie zadań związanych z obsługą Biura Rady i Zarządu oraz 
likwidacją samodzielnego stanowiska Rzecznika Prasowego, a takŜe dostosowaniem zadań  
niektórych wydziałów do obowiązującego stanu prawnego.  
 
 

Sekretarz Powiatu 
 

/-/ mgr GraŜyna Durczok 
 


