UCHWAŁA NR 116/2019
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim
przyjętego uchwałą Nr 1312/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.
ze zmianami.
Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 6 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.)
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym załacznik
do uchwały Nr 1312/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim ze zmianami, wprowadza się
następujące zmiany:
I. w § 9 ust. 1 dodaje się: "pkt 26) Biuro Kadr BKR" oraz pkt 27) Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji
BKI." ,
II. w § 12 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie: "bezpośredni nadzór nad Wicestarostą, Członkami Zarządu,
Sekretarzem, Skarbnikiem, Wydziałem Obywatelskim, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania
Kryzysowego, Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wydziałem Gospodarki
Nieruchomosciami, Wydziałem Geodezji, Biurem Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Informacji, Biurem
Prawnym, Biurem Kontroli, Biurem, Służby BHP, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów/Biurem
Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biurem Komunikacji Społecznej i Informacji,",
III. w § 12 ust. 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie: nadzór nad Wydziałem Organizacyjno - Administracyjnym,
Wydziałem Rady i Zarządu Powiatu, Biurem Informatyki, Biurem Kadr,",
IV. w § 21 otrzymuje brzmienie: "Wydział Organizacyjno – Administracyjny
Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Starosty,
2) prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,
3) obsługa kancelaryjna Starostwa,
4) prowadzenie obsługi sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,
5) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem skarg
i wniosków oraz właściwym udzielaniem odpowiedzi,
6) prowadzenie dokumentacji szkoleń doskonalących i podnoszących kwalifikacje pracowników Starostwa oraz
opracowywanie rocznego planu szkoleń,
7) organizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa
zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych,
8) prowadzenie ewidencji wyposażenia Starostwa,
9) opracowywanie projektów planów finansowych budżetu Starostwa na dany rok budżetowy oraz sporządzanie
planu zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział,
10) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych,
11) administrowanie budynkami Starostwa,
12) prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną."
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V. w § 31 otrzymuje brzmienie: "Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Do zadań Wydziału należy w szególnosci:
1) promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu poprzez
inicjonowanie bądź współudział w organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych
form prezentacji ich historii, kultury i dorobku materialnego,
2) udział w opracowaniu i rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych wszechstronnie ukazujących dorobek
Powiatu i jego walory za pośrednictwem różnorodnych publikacji i wydawnictw oraz środków masowego
przekazu,
3) realizowanie zakupów i dystrybucji materiałów promocyjnych Powiatu,
4) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o patronaty skierowanych do organów Powiatu i Starosty,
5) realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków poprzez:
a) organizację powiatowych imprez kulturalnych, współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie
współorganizacji przedsięwzięć w zakresie kultury,
b) realizację spraw związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
c) realizację zadań związanych z przyznaniem Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury,
6) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym w szczególności:
a) sporządzenie i realizacja programu opieki nad zabytkami,
b) przyjmowanie zgłoszeń związanych z umieszczaniem na zabytkach nieruchomych znaków informujących
o tym, iż podlegają ochronie,
c) przyjmowanie zgłoszeń związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
d) przygotowanie procedur konkursowych oraz realizacja zadań związanych z przekazaniem dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego,
7) realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki poprzez:
a) organizowanie powiatowych imprez z zakresu sportu, turystyki i rekreacji, współpracę z instytucjami
zewnętrznymi w zakresie współorganizacji przedsięwzięć sportowych,
b) wykonywanie zadań związanych z przyznaniem Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie
Sportu.",
VI. dodaje się § 321 w brzmieniu: "Biuro Kadr
Do zadań Biura należy w szczególności:
1) organizowanie rekrutacji pracowników samorządowych,
2) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych
powołanych przez Starostę i Zarząd,
3) załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi,
4) kompletowanie wniosków o przyznanie rent i emerytur pracownikom,
5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem osób
bezrobotnych na staż absolwencki."
VII. dodaje się § 322 w brzmieniu:"Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji
Do zadań Biura należy w szczególności:
1) współpraca z przedstawicielami środków publicznego przekazu, w tym organizowanie kontaktów, konferencji
prasowych, wywiadów i spotkań z dziennikarzami,
2) prowadzenie monitoringu środków publicznego przekazu, w tym analiza treści dotyczących Powiatu, na bazie
materiałów radiowych, telewizyjnych i prasowych oraz reagowanie na krytykę,
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3) prowadzenie strony internetowej i portali społecznościowych Starostwa,
4) koordynowanie działań informacyjnych związanych z działalnością Powiatu, w tym redagowanie treści
publikowanych w programach telewizyjnych, radiowych i w prasie,
5) nadzorowanie realizacji i emisji programów informacyjno – promocyjnych Powiatu, a także redagowanie
i dystrybucja czasopisma „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”,
6) koordynowanie działań związanych z wystąpieniami publicznymi członków Zarządu,
7) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o patronaty skierowanych do organów Powiatu i Starosty.",
VIII. § 42 otrzymuje brzmienie: "W ramach skarg i wniosków Starosta przyjmuje strony w środy w godzinach
od 1300 do 1600 , Wicestarosta w czwartki w godzinach od 1500 do 1700 , Członek Zarządu (CZ) w poniedziałki
od 1300 do 1500 , Członek Zarządu (CZO) we wtorki w godzinach od 900 do 1000.
IX. graficzny schemat organizacyjny Starostwa stanowiący załacznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim otrzymuje brzmienie określone w załaczniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr Leszek Bizoń
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GRAFICZNY
SCHEMAT PRZYDZIELONYCH ZADAŃ CZŁONKOM ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
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Legenda:
- najwyższe kierownictwo
- komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
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