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- Projekt - 
Uchwała Nr XII/ ……../2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 listopada 2011 roku 

 
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 stycznia 2011 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 III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Wodzisławiu Śląskim wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W § 11  

1) ust. 3 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„1) bezpośredni nadzór nad Wydziałem Komunikacji i Transportu, Wydziałem 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydziałem Ochrony Środowiska, 
Biurem Informatyki,”; 

 
2) ust. 4 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„1) bezpośredni nadzór nad Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziałem 
Infrastruktury Technicznej,”; 

 
3) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„5. Do zadań Sekretarza należy w szczególności nadzór nad działalnością Wydziału 
Organizacyjno – Administracyjnego, Biura Rady i Zarządu 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 upoważnienia i w imieniu Zarządu oraz kieruje je do wskazanych adresatów, 

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

4) koordynuje zadania z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej, 
5) wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd 

Powiatu i Starostę.”. 
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2. § 25 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„§ 25 
 

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
 

Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy w szczególności: 
1. W zakresie kontroli: 

1) prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych, organach administracji 
zespolonej Powiatu i komórkach organizacyjnych Starostwa, 

2) prowadzenie kontroli w jednostkach posiadających osobowość prawną oraz 
innych podmiotach, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego, w tym kontrola finansowa prawidłowości wykorzystania 
środków publicznych przekazanych na realizację zadania publicznego Powiatu 
Wodzisławskiego, 

3) prowadzenie kontroli sprawdzających wykonania zaleceń pokontrolnych, 
4) opracowywanie planów kontroli oraz sprawozdań z ich realizacji, 
5) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie czynności kontrolnych oraz 

ścigania nadużyć, 
6) przygotowywanie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

2. W zakresie audytu wewnętrznego: 
1) prowadzenie audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Starostwa 

oraz podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu, 
2) prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie działań komórki audytowanej 

podjętych w celu realizacji zaleceń, 
3) opracowywanie planów audytu wewnętrznego i sporządzanie sprawozdań  

z wykonania planu audytu, 
4) prowadzenie stałych i bieżących akt audytu, 
5) realizacja zadań w zakresie zapewnienia i poprawy jakości audytu 

wewnętrznego.”. 
 

§ 2 
 
Zmienia się graficzny schemat organizacyjny Starostwa określony w § 8 ust. 4 Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w sposób określony 
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 

         do Uchwały Nr XII/…/2011 
         Rady Powiatu Wodzisławskiego 
         z dnia 24 listopada 2011 roku 
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Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr XII/ …… /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 listopada 2011 roku 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 
 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity: 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. 

Wprowadzenie zmian w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim wynika z rezygnacji bezpośredniego nadzoru nad 
Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej złożonej przez Wicestarostę  Wodzisławskiego               
i wynikających z tego zmian w organizacji pracy Starostwa. 

Zgodnie z powyższym proszę Radę Powiatu Wodzisławskiego o przyjęcie 
przedłożonego projektu uchwały. 
 
 
 
 
        Sekretarz Powiatu 
 
            /-/ mgr Grażyna Durczok 


